






1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

1.1 Цикл бағдарламасы:  

Бірінші цикл: бакалавриат 6 ҰБШ деңгейі / СБШ / БЖХС 

 

1.2 Берілу дәрежесі: техника және технологиялар бакалавры білім бағдарламасы бойынша  

6В07103 - Электроэнергетика 

 

1.3 Жалпы кредиттердің көлемі: 240 академиялық кредит / 240 ECTS 

 

1.4 Типтік оқу мерзімі: 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл 

 

1.5 Білім беру бағдарлама ерекшеліктері  

Қазақстан Республикасының негізгі жалпыұлттық мақсаттары, білім беру 

тұжырымдамасына сәйкес білім беру жүйесін дамыту, қоғамның, мемлекеттің және жеке 

тұлғаның сапалы жоғары білім беру мазмұнын, әрбір адамға таңдауға кеңінен мүмкіндік 

мүдделерін қанағаттандыру, нысанын және мерзімдерін оқыту болып табылады. Сондықтан, 

бағдарлама бакалаврларды дайындау бағыты бойынша "Өнеркәсіптік энергетика" маманның 

жаңа формациядағы иеленетін, кең іргелі білімге ие, ынталы, бейімді өзгермелі еңбек нарығы 

талаптарына және технологиялар, командада жұмыс істей иеленетін, қажетті білімі, электр 

энергетикасы саласындағы маманды дайындауға бағытталған. 

Оқыту барысында білім беру жобаларын әзірлеу, электр станцияларының және қосалқы 

станцияларының, электр жүйелері мен желілерін, релелік қорғау және автоматтандыру электр 

энергетикалық жүйелерінің, электрмен жабдықтау, кәсіпорындардың әртүрлі өнеркәсіп 

салаларын әзірлеу бағдарламасын оқып үйренеді; монтаж, жөндеу және жөндеу құжаттамасын 

жоспарлау бойынша жұмыстарды іске қосу құрал-жабдықты пайдалануға; жоспарлау бойынша 

жұмыстарды іске қосу құрал-жабдықты пайдалануға; автоматтандырылған бақылау және есепке 

алу жүйелерін энергетикалық ресурстар әзірлеу және қызмет көрсету. 

Ерекше назар сапалы білім алушыларды дайындаудағы білім беру бағдарламасының 

есебінен қазіргі заманғы бағдарламалық құралдар мен инновациялық технологияларды, 

энергетикалық өнеркәсіпте пайдалану.  

Оқыту процесі түрінде циклді дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық 

сабақтар ұйымдастырылды. Бұдан басқа, білім алушылар бола отырып, зертханалық 

стендтермен жабдықталған ең заманауи оқу-зертханалық жабдықтармен, модельдеуге 

мүмкіндік беретін барлық электр энергетикалық процестер электр энергиясын алудан бастап, 

оны тұтыну. 

 

2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  МАҚСАТЫ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕМЕСІ  

 

2.1 ББ мақсаттары  

(ББ) білім беру бағдарламасының мақсаты 6В07103 - Электроэнергетика бакалавр 

дайындау бағыты бойынша: білім алушылардың бойында осындай жеке тұлғалық қасиеттерін 

жауапкершілік дамыту; төзімділікке ұмтылу; өзін-өзі дамытуға және өз шығармашылық 

потенциалын ашу ретінде; қабілетін дамыту жағдайында ғылым және өзгеріп отырған 

әлеуметтік тәжірибені қайта бағалау жинақталған тәжірибе, талдау, өз мүмкіндіктерін, әзірлігін, 

жаңа білімдерді меңгеріп, әр түрлі құралдар мен технологиялар пайдалана, сондай-ақ жалпы 

мәдени әмбебап (жалпы ғылыми, әлеуметтік, тұлғалық, аспаптық) қалыптастыру және кәсіби 

түлекке сәтті жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін, таңдаған қызмет саласында ықпал ететін, оның 

әлеуметтік ұтқырлық және еңбек нарығында тұрақтылығы. 

 

2.2 Студенттер үшін ББ негіздеуі 

Білім беру бағдарламасы іске асырылатын Атырау инженерлік-гуманитарлық 

институтында 6В07103- Электрэнергетика" дайындау бағыты бойынша "электр Энергетикалық 
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жүйелер және тораптар" және "Электр станциялары және қосалқы станциялар"  бойынша екі 

бағытта мамандар дайындайды. 

ББ бойынша бағытталған осы оқыту салаларында энергиямен қамтамасыз етудің, 

өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр энергетикалық жүйелер мен желілер мамандарға 

қажеттіліктерін қанағаттандырады. 

Осы білім беру бағдарламасы бойынша түлектер өз-өздерін көрсете алатын сияқты: 

білікті маман пайдалану бойынша электр желілерінің, электр станциялары мен қосалқы 

станциялар; жоғары білікті маман жобалау бойынша электр желілерінің, электр станциялары 

мен қосалқы станциялар; жоғары білікті маманы, ұйымдарда, жобалаушы кабель желілері, күш 

беретін трансформаторлар, жоғары вольтты құрылғылар коммутация. меншікті жеке өндіру 

және монтаждау, жоғарывольтты электр желілерінің ұйымы. 

6В07103 - "Электроэнергетика" білім беру бағдарламасы "электр Энергетикалық 

жүйелер және тораптар" бағыты бойынша түлектердің, электр желілік мекемелерде, ұйымдарда 

өткізу және электр энергиясын есепке алу бөлімдерінде, сапасы мен сенімділігі, электр 

техникалық зертханаларда, конструкторлық бюро, мамандандырылған монтаждау 

ұйымдарында, сондай-ақ мамандарды, жобалау-конструкторлық, ұйымдастыру - басқарушылық 

қызмет пайдалану және инженерлік-техникалық персонал ретінде таратушы энергетикалық 

компанияларда жұмыс істеуге қабілетті. 

Бағдарламаның міндеттері "электр Энергетикалық жүйелер және тораптар" даярлау 

бағыты бойынша жоғары білікті мамандар дайындау үшін жобалау, және ғылыми-зерттеу 

ұйымдары қамтамасыз ету бойынша техникалық-экономикалық энергия тиімділігін пайдалану 

болып табылады. 

Мамандарды дайындау қабілетті: 

электротехника міндеттерді шешу үшін есептеу тәртібін талдау және электр желілерінің 

энергия білімдерін қолдану; 

электр желілерін есептеу және жобалап, білуі;  

эксперименттік зерттеулер байланысты айқындай отырып, параметрлерін, 

сипаттамаларын, электр желілерін, деректерді және қорытынды жасау жоспарлау және жүргізу; 

белгіленген электр тораптардың режимдерін есептеу, әдістерін қолдану; 

қазіргі заманғы техникалық құралдар пайдалану мен бағдарламалық кешендер үшін 

режимдерін есептеу, презентация жасау, есептерді жасау; 

электр энергетикасы перспективалық жобалар әртүрлі мақсаттағы объектілерді әзірлеуді 

орындауға; 

оңтайлы өндірістік-технологиялық жұмыс режимі-электр энергетикасы объектілерін 

анықтау; 

теориялық және эксперименттік зерттеулер жүргізуге, зерттеу нәтижелерін электр 

энергетикасы объектілерін өңдеу және қорыту. 

"Энергиямен қамтамасыз ету кәсіпорындарын" білім беру бағдарламасы бойынша 

"Электр станциялары және қосалқы станциялар" бағытында түлек электр станциялары және 

қосалқы станциялар пайдалану үшін, электр энергетикалық және өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың, және инженер жобалау ұйымдары үшін инженерлік-техникалық персонал 

ретінде жұмыс істеуге қабілетті. 

"Электр станциялары және қосалқы станциялар" бағдарламаның міндеттерін даярлау 

бағыты бойынша: электр жабдықтарын пайдалану саласындағы түлектердің жаңа буынын 

даярлау, электр станцияларының және қосалқы станцияларының, орындауға жекелеген 

бөліктерін жобалардың электр бөлігінде электр станциялары мен қосалқы станциялардың және 

зерттеулер жүргізу жұмысының сенімділігін арттыруға бағытталған электр жабдықтарын, 

электр станциялары мен қосалқы станциялар болып табылады. 

Мамандарды дайындау: 

білетін:  

электр жабдықтарының объектілерінің графикалық бейнесі, схемалары мен жүйелерін; 

электр станциялары мен қосалқы станциялар электр қосқыштардың негізгі сызбалары; 

түрлі типтегі таратушы құрылғылардың конструкцияларының ерекшеліктерін; 
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қазіргі заманғы жабдықтарды әр түрлі типті электр станцияларының және қосалқы 

станциялардың принципі; 

қазіргі заманғы жабдықтарды әр түрлі типті электр станцияларының және қосалқы 

станциялардың негізгі сипаттамалары; 

қазіргі заманғы жабдықтарды әр түрлі типті электр станцияларының және қосалқы 

станциялардың келешегі дамыту және жетілдіру; 

электр станциялары мен қосалқы станциялар электр жабдығына негізгі сынау жасау  әдістері . 

электр станциялары мен қосалқы станциялар. 

білетін: 

басты электр станциялары мен қосалқы станциялар есептеуге және схемаларын құрастыру; 

әр түрлі типті электр станцияларының және қосалқы станциялардың негізгі құрал-жабдықтарын 

таңдау. 

иеленуші: 

энергия- ресурсты тасымалдаушылар және электр станциялары жоспарлауға, басқаруға және 

бақылауға.  

2.3 Еңбек нарығындағы қажеттілік 

 

Білім беру бағдарламасы " Кәсіпорындарын энергиямен қамтамасыз ету " жолдамасы 

бойынша мамандардың қазіргі заманғы шарттары мен келешектегі дамуын ескере отырып, 

электр энергетикасы кафедрасының саласын арқылы жасалған шарт туралы ұйымдары мен 

кәсіпорындары және филиалдары серіктес-кәсіпорындарда электр энергетикасы саласы 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға ықпал етеді. 

Кафедра ұйымдастырған жыл сайынғы мониторингін бірлесіп, мүдделі ұйымдармен 

және кәсіпорындармен, сондай-ақ еңбек нарығында "бос орындар Жәрмеңкесі" жүргізіліп 

жатқан ЖОО мен жұмыс берушілер қажеттіліктерін қанағаттандыруды ықпал етеді.  

ББ білімдерін мазмұны мен құрылымы толығымен "Энергиямен кәсіпорындарын 

қамтамасыз ету " бағыттары оқыту процесінде еңбек нарығының талаптары даярлау бойынша 

қамтиды және қанағаттандырады.  

Білім беру бағдарламасының, жұмыс берушілермен келісілген, білікті мамандардың 

өзгермелі жағдайларына, еңбек нарығы мен экономикалық шындығына дайындауға 

көмектеседі. 

 

2.4. Кәсіби қызмет саласы 

 "Электр энергетикалық жүйелер және тораптар", "Электр станциялары және қосалқы 

станциялар" саласы кәсіби қызмет бойынша бакалавр техникалық құралдар, адами қызметі 

үшін тәсілдер және әдістер өндіру, беру және тарату, түрлендіру, электр энергия ағындарын 

басқару электр энергиясын қолдану, бұл процестерді іске асыратын құрылғыларын және 

жүйелерін әзірлеу және элементтерін дайындау бағыты жиынтығын қамтиды. 

 

2.5 Кәсіби қызметінің нысандары  

"Электр энергетикалық жүйелер және тораптар", "Электр станциялары және қосалқы 

станциялар" бакалавр дайындау бағыты бойынша кәсіби қызметінің объектілері болып 

табылады: 

• электр станциялары мен қосалқы станциялар;  

• электроэнергетикалық жүйелер мен желілер;  

• қалалардың, өнеркәсіптік кәсіпорындардың, көлік жүйелері мен объектілерін 

электрмен жабдықтау;  

• әр түрлі мақсаттағы жоғары кернеу қондырғысының, электр оқшауламалық 

материалдар, конструкциялық-электрлік машиналар, трансформаторлар, 

•электромеханикалық кешендер және жүйелері, оларды басқару және реттеу;  

•электр және электрондық аппараттар, кешендер және жүйелері, электромеханикалық 

және электрондық аппараттардың, автоматты құрылғылары мен жүйесін энергиясын 

ағындарын басқару; 
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•электромагниттік жүйелер мен құрылғыларды, механизмдерді, технологиялық 

қондырғылар мен электртехникалық бұйымдарды, бастапқы түрлендіргіштердің өлшеу 

жүйелерін, өндірістік үдерістерді басқару және бақылау; 

• электрлік оқшаулау, электр энергетикалық және электр техникалық құрылғыларын, 

кабельдік бұйымдар мен сымдар, электр конденсаторлар, материалдар мен электр жүйесін 

оқшаулау электр машиналар, трансформаторлар, кабельдер, электр конденсаторлар;  

• электр жетегі және автоматика механизмдердің және технологиялық кешендерді түрлі 

салаларында;  

• электротехнологиялық қондырғылар мен процестер, электрқыздырғыш қондырғылар 

және аспаптар; 

• электроэнергетикалық жүйелер, түрлендіргіш құрылғылар мен электр энергетикалық, 

технологиялық және қосымша қондырғылардың, олардың жүйесін автоматтандыру, бақылау 

және диагностика ұшу аппараттарында;  

• электр шаруашылығы және желі кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер; төмен және 

жоғары кернеу электр жабдығы. 

 

3 ББ КҮТІЛЕТІН ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ  

Түлектері осы бағдарламаны көрсете алады:  

 тарихи процестің заңдылықтары мен қозғаушы күштері, тарихи процеске адам орны, 

қоғамдағы саяси ұйым, саяси оқиғалар мен тенденцияларды талдауға, саяси өмірге жауапты 

қатысу қабілеті мен дайындығын түсіну; (РО1), 

 мемлекеттік тілде ауызша және жазбаша коммуникациялық қабілеті: логикалық дұрыс 

іскерліктері, ауызша және жазбаша анық құра сөйлеу және дәлелдеу; шетел тілінің біреуін іс-

тәжірибеде дайындықпен пайдалану қабілеті (РО2), 

 ғылыми талдауға, әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді пайдалануға 

тәжірибеде гуманитарлық әдістерін, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың әр түрлі 

кәсіптік және әлеуметтік қызметке дайын екендігін, негізгі әдістерін меңгеру қабілеті, 

тәсілдерін және құралдарын алу, сақтау, ақпаратты өңдеу, компьютерді құрал ретінде 

ақпараттармен жұмыс қабілеті (РО3), 

 дене тәрбиесі мен денсаулықты нығайтудың дербес,әдістерін әдістемелік жағынан дұрыс 

пайдалану дайындық және толыққанды әлеуметтік кәсіби қызметті  қабілеті деңгейін 

қамтамасыз ету үшін, дайындықпен қол жеткізуге тиісті (РО4), 

 базалық білім саласындағы ғылыми-жаратылыстану пәндері және пайдалануға әзірлігін 

негізгі заңдарын кәсіби қызметте қолдану әдістері, математикалық талдау және модельдеу, 

теориялық және эксперименттік зерттеу, анықтау естественнонаучную мәнін барысында 

туындайтын проблемаларды кәсіби қызметі мен қабілетін тартуға, оларды шешу үшін тиісті 

физика-математикалық аппараты қабілетін көрсету(РО5) 

 талдау әдістері мен тұрақты және айнымалы ток сызықты және сызықты емес модельдеу 

электр тізбектерінің, техникалық құралдарды пайдалануға өлшеу негізгі параметрлерін 

электрэнергетикалық және электртехникалық объектілердің және жүйелердің қабілеті үшін 

және болып жатқан оларға процестердің дайындығы жүзеге асыруға жедел өзгеру схемасын, 

жұмыс режимін, энергия пайдалану қабілеті (РО6) 

 жоғары вольтті құрылғылардың сипаттамаларын айқындай отырып жоспарлау қабілетіне 

байланысты, және эксперименттік зерттеулер өткізу параметрлерін, деректерді және 

қорытынды жасау; таба білу және стандартты емес кәсіби міндеттерді шешуде қолдануға 

заманауи әдістері мен құралдарын зерттеу, жобалау, технологиялық өндірісті дайындау және 

пайдалану электрэнергетикалық және электртехникалық объектілердің; нормативтік-

техникалық және ұйымдастырушылық негіздерін қамтамасыз ету, электр қауіпсіздігі, өрт 

қауіпсіздігі және өндірістік санитария құқықтық нормаларын пайдалану қабілеті. (РО7) 

 қабілетін есептеу және жобалау электр желісін жоспарлау және өткізу эксперименттік 

зерттеулер байланысты айқындай отырып, параметрлерін, сипаттамаларын, электр желілерін, 

деректерді және қорытынды жасау; қабілеті негіздеу жобалық шешімдер артуына байланысты 
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электрмен жабдықтау сенімділік жүйелерін, сене көрсеткіштерінің сенімділік деңгейін, 

синтездеу схемасы бойынша электрмен жабдықтау жүйесін берілген сенімділік деңгейіне сай. 

(РО8) 

 электр машиналарының параметрлерін анықтау әдістемесін, басқару әдістерін анықтау 

параметрлерін реттеу және тұрақтылығын қамтамасыз ету жұмыс режимдерін қолдана білу, 

электр машиналардың дайындығын негіздеуге қабылдау, нақты техникалық шешімдер құру 

кезінде электр энергетикалық және электр техникалық жабдықты пайдалану қабілеті қазіргі 

заманғы бағдарламалық-есептеу кешендері үшін энергетикалық есептеулер, жобалау ұзын 

электр беру желілері және міндеттерді шешу процесінде туындайтын, оларды пайдалану 

міндеттерін шешуге құру "белсенді" электр желілерін; пайдалану қабілеті талдау әдістері, 

модельдеу және есептеу режимдерін күрделі жүйелерін, бұйымдарын, құрылғылар мен 

қондырғыларды электр энергетикалық және электр техникалық мақсаттағы пайдалана отырып, 

қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар және мамандандырылған бағдарламалар 

даярлауды жүзеге асыру үшін бастапқы деректер режимдерін есептеу қысқа тұйықталу 

жөніндегі мамандандырылған компьютерлік бағдарламалар, таңдау есептеу (РО9) 

 электр энергетикасы және электротехника саласында шешім қабылдауға ескере отырып, 

энерго - және ресурс үнемдеу қабілеті, өндірістік-технологиялық жұмыс режимі-электр 

энергетикасы объектілерін және электротехника тиімді анықтау және дайын пайдалану, 

технологиялық жабдықтарды жөндеу және сынау, электр энергетикалық және электр 

техникалық өнеркәсіп; қазіргі ақпараттық технологияларды қолдануға қабілеті, стандарттау 

және сертификаттау сапасы нормативтік құжаттар бойынша, электрэнергетикалық және 

электртехникалық объектілердің экономикалық талдау жасау практикалық бақылау 

жабдығының жұмыс режимі-электр энергетикасы объектілерін иеленетін шараларын талдау 

әдістерін білуі, пәндік, басқара білу ақпаратпен қолданбалы бағдарламаларды пайдаланып, өз 

пәндік облысында жұмыс негізгі объектілері құбылыстармен және процестермен электр 

энергиясының сапасын және энергоүнемдеуші технологиялармен байланысты. (РО 10). 

 электр станцияларының және қосалқы станциялардың жұмыс істеп, жобалармен электр 

станциялары мен қосалқы станциялардың қарапайым электр станциялары мен қосалқы 

станциялар конструкциясы әзірлеуге қолдана білу және пайдалану; релелік қорғау және 

автоматика энергия объектілерін салыстыруға электрмен жабдықтау мүмкін қабілетін анықтау 

және нұсқаларын орындау, қабілетіне иелік ету әдістерімен іске қосылу параметрлерін есептеу 

релелік қорғау және автоматика энергия объектілерін электрмен жабдықтау жүйелерін және 

оларды бағалау; бастапқы ақпаратты жобалау қабілеті, таңдау үшін даму ЭЭЖ және электр 

желілерін дайындау және талдау; негізді таңдау нұсқа даму ЭЭЖ және электр желілері; 

 нормативтік құжаттар мен әдістемелік нұсқаулар бойынша жобалау дамыту электр 

энергетикалық пайдалану туралы жүйелері; электр энергетикалық объектілері жобалау, электр 

желілері және ЭЭЖ кезінде олардың дамуы, қазіргі заманғы жабдықтарды қолдана отырып, 

әдістерді және технологияларды жобалау; пайдалану бағдарламалық-есептеу кешендері үшін 

ЭЭЖ режимдерін есептеу; қабілеті еркін бағдарлай жалпы басқару және жүргізу мәселелері 

режимін энергия жүйесінің, жоспарлау энергия жүйесі жұмысының әр түрлі уақытша 

деңгейлерде жоспарлау бойынша жұмыстарды техникалық қызмет көрсету және күрделі 

жөндеу; жабдықтарды арттыру әдістері үнемділік режимін қамтамасыз ету сенімділігі мен 

электр энергиясының сапасын; техникалық пайдалануды ұйымдастыру элементтерін электр 

жүйелерін; қабілеті еркін бағдарлай алу тәсілдері аварияға қарсы басқарудың білу; 

сипаттамалары орталықтандырылған және орталықтандырылмаған кешендерін аварияға қарсы 

автоматика; дағдылары болуы тиіс орнатылған және өтпелі режімдерін есептеу, сондай-ақ 

аварияға қарсы автоматика жүйелерін жобалау (РО11). 

  құқықтық білім негіздері,әр түрлі салаларында қызмет, қабілеті қатысуға жобалау кәсіби 

қызмет объектілерінің техникалық тапсырмаға сәйкес және нормативтік-техникалық 

құжаттаманы сақтай отырып, әр түрлі техникалық, тиімді энергия және экологиялық талаптар, 

дайын параметрлерін жабдықтарды кәсіби қызмет объектілерінің пайдалану қабілеті анықтау 

(РО12). 
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4. ББ ОҚУ ЖОСПАРЫ  

 

Модульді

ң коды 

модуль құрастыру Цикл 

және 

компоне

нт 

қорытынды 

бақылау 

түрі өткізу 

Академиялық 

кредиттер 

саны 

Қалыптаст

ырушы 

компетенци

ялар (5 –

бөлімнің 

коды) 

ескертпе 

Оқу мерзімі-1 жыл 

1 тоқсан 

1.3 

МOCSM 

KYa1101 Қазақ (орыс) тілі ООД,

ОК 

тест 5   

1.2MSPZ Din/Din/Pel102 Дінтану  

 

 

ООД 

(КВ) 

 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

 

5 

 

  

SZH/OAK/Bacc1102ОСыб

айлас жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері 

Me/VS/EC1102Мәнгілік ел 

2.1MST

EMO 

M 1103 Математика ООД,

ОК 

тест 3   

 DSh/FK/PC1104  Дене 

шынықтыру 

 Диф зачет 2   

Тоқсан  қорытындысы 15   

2 тоқсан 

1.3 

МOCSM 

K(R)Ya 1201Қазақ (орыс) 

тілі 

ООД,

ОК 

тест 5   

1.1MSN KKZТ/SIK/MHK 1202 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

ООД,

ОК 

Мемлекет

тік 

аттестация 

5   

2.1MST

EMO 

ZhM/VM/HM 1203 

Математика 
БД(ВК) тест 3 

  

 DSh/FK/PC1204  Дене 

шынықтыру 
 Диф зачет 2 

  

Тоқсан қорытындысы 15   

3 тоқсан 

1.1 MSN Fil/Fil/Fil 1301 Философия 
ООД 

(ОК) 
тест 5 

 
 

1.3MOC

SM 

AKT/IK/T/ICT 1302 

Ақпараттық -

коммуникациялық 

технологиялар 

ООД 

(ОК) 
Тест 5 

 

 

1.3MOC

SM 

ShТ/Iya/FL 1303Шетел тілі ООД,

ОК 

Тест 
3 

 
 

 
DSh/FK/PC1304  Дене 

шынықтыру 
 

Диф зачет 
2 

 
 

Тоқсан қорытындысы 15   

4 тоқсан 

1.2MSPZ 

SА/PolS/PSS1401 

Саясаттану және 

әлеуметтану 

 

 

 

ООД 

Тест 

 

5 

  

 

Mad/Kul/Cul   
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1401Мәдениеттану (ОК) 

 Psy/Psy/Psy1401Психологи

я   
 

1.3MOC

SM 
ShТ/Iya/FL 1402шетел тілі 

ООД 

(ОК) 
тест 3   

 
MK/VS/EC1403Мамандық

қа кіріспе 
 

Емтихан 

 
4   

1.4MFSP 
DSh/FKPC1404 дене 

шынықтыру 

ООД,

ОК 

Диф зачет 
2 +  

2.2MTD

AU OKT/UP /TSP1405 Оқу 

(танысу) іс-тәжірибе 

ПД,В

К 

Тәжірибел

ік 

қорытынд

ы бағасы 

1 

 

 

Тоқсан қорытындысы 15   

Жылдық қорытындысы 60   

Оқу мерзімі-2 жыл 

1 тоқсан 

1.2MSPZ 

 

SА/PolS/PSS2101 

Саясаттану және 

әлеуметтану ООД 

(ОК) 

 

Тест 

 

3 

 

 

 

Mad/Kul/Cul 

2101Мәдениеттану  
 

Psy/Psy/Psy 

2101Психология  
 

1.4MFSP 
ShТ/Iya/FL 2102 Шетел 

тілі 

ООД,

ОК 
тест 2 

 
 

2.1 

MSTEM

O 

Fiz/Fiz/Fhy 2103Физика 
БД 

(ВК) 
Тест 5 

 

 

  2.2 

MTDAU 

ESP/ESP2104 Электр 

станциялары мен қосалқы 

станциялар БД 

(ВК) 
емтихан 5 

 

 

EM/EM/EMS 

ESP/ESP2104 Электр 

техникалық материалтану  

 

Тоқсан қорытындысы 15   

2 тоқсан 

2.1 

MSTEM

O ShТ/Iya/FL2201 Шетел тілі 

БД 

(ВК) 
Тест 2 

 

 

  2.2 

MTDAU 

ETN/ТОЕ /TFEE2202  

Электротехниканың 

теориялық негіздері 

БД 

(ВК) 

емтихан 

 

5 

 
 

 

 

AES/AES2203Автоматиза

цияны электрлік 

қамтамасыз ету 

 
емтихан 

 
3 

 

 

2.3MPT

M 

ABSK/POAU /EFAC 2204 

Электроэнергетика 

саласындағы кәсіпкерлік БД 

(КВ) 

Тест 

 

5 

 

 

 

SS/NN/TT 2204 Салық және 

салық салу  
 

TM/TM /TM2204  Тайм    
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менеджмент 

HRM/HRM/HRM2204  HR 

менеджмент  
 

BJ/BP /BP2204  Бизнесті 

жоспарлау  
 

KK/PP /BL 2204 

Кәсіпкерлік құқық  
 

Тоқсан қорытындысы 15   

3 тоқсан 

2.2 

MTDAU 

OND/MIN/FOGB 2301 

Мұнай-газ ісі негіздері 

БД 

(ВК) 
Тест 5 

 
 

2.3MPT

M 

 

OOST/KOKER/EPES 

2302Қоршаған ортаны 

қорғау және электр 

қауіпсіздігі 
БД,КВ 

 

Тест 

 

5 

 
 

 

OOSE/KOEK/ELP 

2302Қоршаған ортаны 

және еңбекті қорғау  

 

2.4MEZ

TSAU 
EI/EO/EM2303 Электрлік 

өлшеу 

БД 

(ВК) 
емтихан 5 

 
 

Тоқсан қорытындысы 15   

4 тоқсан 

2.4MEZ

TSAU 

TM/TM/TM2401 

Теориялық механика 

БД 

(ВК) 
емтихан 

5  
 

2.5MVIP 

PE/OE/IE 2402 

Өнеркәсіптік электроника 
БД 

(КВ) 

емтихан 

5 

 
 

SEE/EKE/PEPE 2402 

Энергетикадағы күш 

электроникасы  

 

 
OP/PP /MP 2403Өндірістік 

тәжірибе 

 

Тәжірибел

ік 

қорытынд

ы баға 

5 

 

 

Тоқсан қорытындысы 15   

Жылдық қорытындысы: 60   

Оқу мерзімі-3 жыл 

1 тоқсан 

 

2.1МST

EMO 

RT/RT/RT 

3101Робототехника 

БД 

(КВ) 

 

 

 

 

Диф.зачет 

 

 

 

5 

  

ING/ING/Eng3101 

Инжиниринг 

  

 GZA/MNI 3101 Ғылыми 

зерттеу әдістер 

  

 Azh/AP 3101 

Академиялық жазылым 

  

 

 

 

2.5MVIP 

TEP/EOT/EFT 

3102Электромагниттік 

өріс теориясы 

 

 

БД 

(КВ) 

 

 

 

Тест 

 

 

 

5 

 

  

CRP/TPBT/CWDP 

3102Таратылған 

параметрлері бар тізбектер 
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2.5MVIP 

OITE/EEISHN/FECEPI 

3103Электр 

энергетикасындағы 

инженерлік 

шығармашылық негіздері 

БД 

(ВК) 

 

 

 

Тест 

 

 

5 

  

Ele/EE/Ele 

3103Электроэнергетика 

Тоқсан  қорытындысы 15   

2 тоқсан 

2.6MSIT

TSAU 

 

II/II/II 3201Заманауи IT 

бағдарламасы 

БД 

(КВ) 

 

 

Тест 

 

5 

 

  

IU/IB/IM3201 IT 

басқармасы 

  

 

2.6MSIT

TSAU 

 

ESS/EEZHZH/EPSN 

3202Электр 

энергетикалық жүйелер 

мен желілер  Тест 5 

  

MPE/ETBM/PCFM 

3202Электр тұтынуды 

болжау модельдері 

  

 

 

2.6MSIT

TSAU 

 

EEUNO/EMREZH/EDEDO

iG 

3203Электромеханикалық 

және мұнай-газ 

құрылғыларының электр 

жетегі 

БД 

(ВК) 
Тест 5 

  

EKEE/EUEES/ESQEE 

3203Энергия үнемдеу 

және электр 

энергиясының сапасы 

  

Тоқсан қорытындысы 15   

3 тоқсан 

2.7MET 

PSPE/EEBZHZH/DPTS 

3301Электр энергиясын 

беру жүйелерін жобалау 
ПД 

(КВ) 

 

емтихан 

 

5 

 

 

 

DESN/AZHKAEB/UVLPT

3301 Аса жоғары кернеулі 

алыс электр беру  

 

2.7MET 

IET3302 энергия 

үнемдеуші технологиялар 

инновациясы 

ПД 

(КВ) 

емтихан 

5 

 

 

DO 

ATDOB/PUIFEA 

3303/Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары 

ДО 
емтихан 

 
5   

Тоқсан қорытындысы 15   

4 тоқсан 

2.7MET 

OT/PP /MP 3401Өндірістік 

тәжірибе 

 

 

 

Тәжірибел

ік 

қорытынд

ы баға 

5 

 

 

 

3.1MEM

K 

EM/EM/EM 3402Электр 

машиналары 

 

ПД 

емтихан 5 
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(BK) 

DO 

ATDOB/PUIFEA 

3403Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары 

ДО емтихан 5   

Тоқсан қорытындысы 15   

Жылдық қорытындысы 60   

Оқу мерзімі-4 жыл 

1 тоқсан 

2.7MET  

EES/EEZHP/OEPS 

4101Электр 

энергетикалық жүйелерді 

пайдалану 
БД 

(КВ) 

емтихан 

 

3 

 

 

 

OEEESP/ESEZHPN/FOEE

PS 4101Электр 

станциясының электр 

жабдықтарын пайдалану 

негіздері 

  

  

 
 

3.1 

MEMK 

PEE/EEO/EP4102 Электр 

энергиясын өндіру 

ПД 

(КВ) 
емтихан 5 

 
 

 

ATSZhT/PUPRAYA/PSWL

E4103 Ағылшын тілінде 

сөйлеу және жазу 

тәжірибесі 

ДО емтихан 5 

 

 

  3.1 

MEMK 

PPE/EEOP/TEPI 

4104Электр 

энергетикасындағы өтпелі 

процестер ПД 

(КВ) 
емтихан 5 

 

 

EVP/ZHBKSEZH/EEHS 

4104Жоғары вольтты 

қосалқы станциялардың 

электр жабдықтары  

 

Тоқсан қорытындысы 18   

2 тоқсан 

4.1MPE

ZES 

RZAES/ESERK/RPPSE 

4201Электр 

станцияларының 

элементтерін релелік 

қорғау 

ПД 

(КВ) 

емтихан 

 

5 

 

 

 

RZEES/EEZHRKAEPS 

4201Электр 

энергетикалық жүйелерді 

релелік қорғау және 

автоматтандыру  

 

4.1MPE

ZES 

PUE/EZHAKB/EMPS 

4202Энергия жүйелеріндегі 

аварияға қарсы басқару 

емтихан 

 

8 

 

 
 

DEESP/ESEZHD/DEEPS 

4202Электр станцияларының 

электр жабдықтарының 

диагностикасы  

 

PEESS/EEZhZhZh 

4202электр энергетикалық 

жүйелер мен желілерді  
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жобалау 

SEChES/ESEBa 4202 

Электр станцияларының 

электр бөлігінің АЖЖ  

 

ДО KhSTK/MSYK/ ISLC 

4203Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары 

ДО емтихан 5 

 

 

Тоқсан қорытындысы 18   

3 тоқсан 

3.1 

MEMK OP/PP /MP 4301Өндірістік 

тәжірибе 

ПД 

(ВК) 

Тәжірибел

ік 

қорытынд

ы баға 

12 

 

 

Тоқсан қорытындысы 12   

4 тоқсан 

 

MBME/GES /SE/DW 

4401Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

БД 

(ВК) 

Қорытынд

ы баға 
12  

 

Тоқсан қорытындысы 12   

Жылдық қорытындысы: 60   

 

 

 

5. ОҚУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ КАРТАСЫ 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ  

1 Модулдің коды Mod 1. 1. MSN 

2 Модулдің  атауы әлеуметтік педагогика модулі 

Қазіргі Қазақстан тарихы  

 Философия  

3 Модулді әзірлегендер Сарсенов А.С., Бозахаева Г.К, Игилманова Ш.Б 

4 Модуль иесінің кафедрасы Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 модуль  іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Әлеуметтік - 

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 модуль игеру ұзақтығы 2,3 тоқсан оқу мерзімі 1 жыл 

7 Тіл оқыту және бағалау Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 модульдің деректемелері / 

пререквизиттері  

Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы) 

B: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модулдің сипаттамасы 

 "Қазіргі Қазақстан тарихы" жаңа мыңжылдықта негізделген оның 

интеллектуалдық серпіліс үлкен рөлін нығайтуға, қазақстандық бірегейлікті, 

халқының сана-сезім міндеттерін іске асыру қажеттілігімен байланысты. 

Қазақстандық рухани және идеялық өзегі белгіленген мақсаттарға бұған "Рухани 

жаңғыру" бағдарламасы ашатын тетіктерді жаңғырту, қоғамдық сана-сезім және 

сабақтастығын рухани мәдени салт-дәстүрлер қоғам болуы тиіс табысты іске асыру 

үшін негізделеді. 

11.  Модулдің мақсаты 
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Ц1  Қазіргі Қазақстанның негізгі тарихи оқиғаларды,  тарихи объективті білім беруге; 

мемлекеттіліктің қиындықтарды және тарихи-мәдени процестерді қалыптасуы мен 

дамуы студенттердің назарына жолдауға. 

Ц2 студенттердің біртұтас философия түсінігін қалыптастыру ретінде ерекше дүниетану 

нысаны туралы ұсыныс, негізгі оның бөлімдерінде, проблемалары және оларды 

зерттеу әдістері контекстінде болашақ кәсіби қызметі. 

12 Оқыту нәтижелері 

код РО Сипаттамасы  Код 

мақсаты 

КК1 қазіргі заманғы Қазақстан тарихы оқиғаларын меңгеру тәсілдерімен, 

себептер мен салдарларын тарихи сипаттау және талдау,  негізгі кезеңдері 

мен заңдылықтары, тарихи даму қалыптастыру, патриоттық және 

азаматтық ұстанымын көрсете білу негізгі кезеңдерінің қалыптасуы 

тәуелсіз қазақстан тарихи және ақпарат мемлекеттілігінің ұсынуға мүмкін 

болатын қазіргі заманғы проблемаларын шешудің талдау негізінде 

қабілетті 

- тарихи өткен жалпы оқиғалар мен құбылыстарды парадигма әлемдік-

тарихи даму адамзат қоғамының арқылы сыни талдау сәйкестендіруі;  

практикалық мәдениетаралық диалог әлеуеті және ұқыпты рухани 

мұрасына анықтау; 

- тарихи білімдерін негіз қалаушы рөлі негіздеуге орын алады, 

қазақстандық бірегейлік пен отансүйгіштікті қалыптастыру, өзінің 

азаматтық позициясын басымдықтарына өзара түсіністік, толеранттылық 

пен демократиялық құндылықтарды қазіргі заманғы қоғам қалыптастыру. 

Ц1 

КК2 - онтология және метафизиканың тарихи даму барысындағы философия 

негізгі мазмұнын баяндау қабілетті;  

- философиялық пайымдау жарамдылығынының ерекшелігін түсіндіру;  

- философиялық пайымдау және зерделеу табиғи және әлеуметтік әлем 

дүниетаным өнімі ретінде негіздеу;  

- ғылыми және философиялық әлем танымның жіктеу әдістері;  

- мифологиялық, діни және ғылыми дүниетаным өзіндік ерекшеліктері 

мен мазмұнын түсіндіру;  

- қазіргі әлемдегі негізгі дүниетанымдық ұғымдарды, әлеуметтік және 

тұлғалық болмыстың адам құндылықтарын қалай негіздеу рөлі мен мәні; 

- философиялық аспект медиатексттік, әлеуметтік мәдени және жеке 

жағдайларды негіздеу үшін және этикалық шешімдерді қабылдау талдау;  

- қазіргі жаһандық қоғамның қатысты өзекті мәселелер және өзінің 

адамгершілік ұстанымын сауатты түрде дәлелдеу тұжырымдау;  

-зерттеу жүргізу, өзекті мәселелерді анықтау үшін философиялық 

мазмұны проблемаларды кәсіби таныстыру және нәтижелерін талқылау. 

Ц2 

13 Оқыту әдістері мен оқыту 

 Жалпы оқыту нәтижелері арқылы қол жеткізілетін мынадай оқу іс-шаралар болады:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық) – жүргізіледі, 

инновациялық оқыту технологияларын ескере отырып, ең жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып, ғылым, технологиялар, ақпараттық жүйелердің және интерактивті 

нысанда;  

2) аудиториядан тыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде 

оқытушының басшылығымен (СОӨЖ), жеке консультациялар;  

Әдістер мен технологияларды оқыту процесінде пайдаланылатын іске асыру модуль: 

1) студенттікорталықты оқытуға негізделген білім алушының оқыту тарапынан 

рефлексивтік көзқарас;  

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар мен әр түрлі форматтағы пікірталастар;  
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4) кейс-стади;  

5) жоба әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу үдерісінің мазмұнын: дәрістік, семинарлық (практикалық) сабақтар, білім 

алушылардың өзіндік жұмысына (СӨЖ), бірлескен жұмыс білім алушының 

оқытушының басшылығымен (СОӨЖ), сондай-ақ бақылау түрлері: ағымдық, аралық, 

қорытынды қамтиды. 

Ағымдағы және межелік бақылау (МБ1 және МБ2) ескереді: 

1. Аудиториялық белсенділігі яғни сабақтар кейс-стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, 

пікірталастар, "дөңгелек үстелдер" нысанында жүргізілуі мүмкін; 

2. Уақтылығы жазбаша жұмыстарды орындау;  

3. Бақылау жұмыстары, сауалнамалар, баяндамалар, эссе, мини-тест, ғылыми-зерттеу 

жұмысы; 

3. Топтық жоба-презентация; 

емтихан тапсыру пән бойынша ол өтуі мүмкін кешенді тестілеу нысанында, эссе 

немесе ауызша билет бойынша–қорытынды бақылау.    
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11. Аяған Б. Ғ., Әбжанов Х. М., Махат Д. А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 2010.  

12.  Нұрышева Г. ж. "Философия" – Алматы: Інжу-маржан, 2013.  

13. Петрова В. Ф., Хасанов М. Ш. "Философия". – Алматы: Эверо, 2014.  

14.  Ғарифолла Есім "Фәлсафа тарихы" – Алматы, 2000.  

15.  Ғарифолла Есім "Қазақ философиясының тарихы" – Алматы, 2006.  

16. Бертран арнайы дәріс оқыды. Р. "исатай-махамбет Тарихы" – М.: Издатель Litres, 

2018. – 1195. с.  

17. Масалимова А. Р., Алтаев Ж. А., Қасабек А. К. "Қазақ философиясы". Оқу құралы. – 

Алматы, 2018. 

 

 

А: АДМИНИСТРАЦИЯ  ҮШІН АҚПАРАТ 

1 модулдің коды Mod 1.2. MSPZ 

2 Модуль атауы Модуль әлеуметтік-саяси білім 

1) Саясаттану, әлеуметтану, психология, 

Мәдениеттану . 

2) ҚР этносаясаты және ұлтаралық қатынастары / 

Дінтану/ Сыбайлас жемқорлыққа күрес мәдениет 

негіздері / Құқық негіздері/ Мәңгілік ел/ Өлкетану. 
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3 модуль әзірлеушілер Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Игилманова Ш.Б, 

Куанов М.С 

4 модулдің кафедра-иесі Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Әлеуметтік - 

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

100 

6 модуль игеру ұзақтығы 1,4 тоқсан – оқу мерзімі 1 жыл 

1 тоқсан – оқу мерзімі 2 жыл 

7 Тіл оқыту және бағалау орыс, казақ 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль деректемелері мен 

перереквизиттері 

орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамсы 

  Осы модуль төрт ғылыми пәндер – әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология, 

, терминологияны және зерттеу әдістері олардың әрқайсысы өз пәнін зерттейді. 

Көрсетілген осы пәндер арасындағы ақпараттық есептерді толықтыру өзара іс-қимыл 

ғылыми пәндермен қағидаттары негізінде жүзеге асырылады; әдіснамалық тұтастығын 

зерттеу тәсілдерін; оқытудың ортақтығы әдіснамасын, нәтижеге бағдарланған; бірыңғай 

жүйелі білім беру типология оқыту нәтижелерін қалай қалыптасқан қабілеттерін дамыту.  

Осы модуль студенттерге білімдерін кеңейтуге және саясат тарихи даму, мемлекет, 

саяси және әлеуметтік мәдениет ерекше бөлігінің өмір сүру адамзат қоғамының жұмыс 

істеуі саласында, сондай-ақ білімді адам психологиясын, психология танымдық 

процестерді, физикалық және психикалық тұлғалық дамуы әртүрлі даму кезеңдерінде 

көмектеседі. 

11. Модуль мақсаты 

Ц1 білім алушылардың тұрғысында міндеттерді шешу қоғамдық сана жаңғырту, белгілі бір 

мемлекеттік бағдарламасына "болашаққа Көзқарас: "қоғамдық сана" жаңғырту 

әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыру. 

Ц2 жаңа буын мамандарды, әлеуметтік белсенді қоғам мүшелерін, жоғары деңгейлі ұлттық 

сана-сезім мен ұлттық рухты, патриоттық рухты, тарихи сана мен әлеуметтік жады; рух 

кәсібилігін және бәсекеге қабілеттілігін тәрбиелеу. 

Ц3 отандық мәдениет контексіндегі әлемдік мәдениет стратегиясын білу, дамыту және 

ерекшелігін түсіну, қазақ халқының мәдени мұрасын сақтап өз кәсіби қызметін жүргізуге 

қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

код РО сипаттамасы Код 

мақсаты 

КК3 - пәндік білім (ұғымдар, идеялар, теориялар) барлық ғылым салаларындағы 

қалыптастыратын оқу пәндері модуль (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, 

психология )түсіндіру және интерпретациялау;  

- әлеуметтік-этикалық құндылықтар қоғамның өнімі ретінде интеграциялық 

базалық жүйелерде білім әлеуметтік-саясаттық пәндер модуль процестерді 

түсіндіру;  

- ғылыми әдістері мен тәсілдерін зерттеу тұрғысынан нақты оқу тәртібінің 

және рәсімдер өзара іс-қимыл пәндер модулінің алгоритмін ұсынуға 

пайдалану;  

теориялар мен идеяларды ғылыми салалары оқытылатын пәндер негізінде 

әлеуметтік қарым-қатынас жағдайлардың түрлі салаларда табиғатты түсіндіре 

ұстау; 

Ц1 

КК4 -дәлелді және негізді әртүрлі даму кезеңдеріндегі қазақ қоғамының саяси Ц2 
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бағдарламалар, мәдениет, тіл, әлеуметтік және тұлғааралық қарым-қатынас 

туралы ақпарат берсін;  

- әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттарының контексінде 

олардың рөлі, қазақстан қоғамын жаңғырту;  

- әр түрлі салаларда коммуникация тұрғысынан жүйесімен құндылықтарды, 

қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларға сәйкес 

қазақстан қоғамының ерекшелігі талдау; 

КК5 қоғамның түрлі стратегиясын зерттеулер және таңдау әдістемесін талдау үшін 

нақты мәселелерді ажырата негіздеу;  

- қоғамдағы қарым-қатынастар тұрғысынан сол немесе өзге де ғылым, 

әлеуметтік-гуманитарлық типтегі жобалау оның даму перспективалары 

ықтимал тәуекелдерді ескере отырып нақты жағдайды бағалау;  

- қоғамда, соның ішінде кәсіби социумдағы, даулы жағдайлардың 

бағдарламасын әзірлеп, шешімін табу,;  

-, әртүрлі салаларда коммуникация және қоғамдық құнды білімді 

генерациялау, таныстыру, оның қызметіне жүзеге асыруға зерттеу және 

жобалау;  

- әлеуметтік маңыздылығы мәселелері бойынша өз пікірін дұрыс білдіруге 

және дәлелді түрде қорғай білу. 

Ц3 

13 Оқыту әдістері мен оқыту 

    Жалпы оқыту нәтижелері арқылы қол жеткізілетін мынадай оқу іс-шаралар болады:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық) – жүргізіледі, 

инновациялық оқыту технологияларын ескере отырып, ең жаңа жетістіктерін пайдалана 

отырып, ғылым, технологиялар, ақпараттық жүйелердің және интерактивті нысанда;  

2) аудиториядан тыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде 

оқытушының басшылығымен (СОӨЖ), жеке консультациялар;  

Әдістер мен технологияларды оқыту процесінде пайдаланылатын іске асыру модуль: 

1) студентоцентрированное оқытуға негізделген рефлексивтік көзқарас оқыту тарапынан 

білім алушының;  

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар мен пікірталастар әр түрлі форматтары;  

4) кейс-стади;  

5) жоба әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу үрдісінің мазмұны төмендегідей бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және межелік бақылау (МБ1 және МБ2) барлық құрайтын модуль өткізіледі 

бөлек ескереді. 

15 әдебиеттер 

 1. Назарбаев Н.А. "Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ". Послание 

Главы государства Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы.  

2. Назарбаев Н.А. "Үшінші жаңғырту-Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігі". 

Послание Главы государства Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы.  

3. Назарбаев Н.А. "Болашаққа көзқарас: жаңғырту "қоғамдық сана".-Астана 2017  

4. Биекенов К. У., Биекенова С. К., Кенжакимова Г. А. "Әлеуметтану: Уч."оқу құралы. – 

Алматы: Эверо,2016. – 584с.  

5. Әбдірайымова Г. С. Жастар социологиясы": оқу құралы. 2-басылым. – Алматы: 

"Қазақ университеті", 2012. – 224с. 

6. Грушин Б. А. "Пікірін әлем туралы және әлем пікірлер". М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.  

7. "Әлеуметтану. Негіздері жалпы теориясы: оқулық / Под ред. Г. В. Осипов, Л. Н. 
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перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.  

10. 10. Ритцер Дж. "Қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар". 5-е изд. — СПб.: Питер, 
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11. 11. Назарбаев Н.А. "Ғасырлар тоғысында". – Астана, 2016  

12. 12. Назарбаев Н.А. "Болашаққа көзқарас: жаңғырту "қоғамдық сана". – Астана, Ақ 
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А: ӘКІМШІЛІКҮШІН АҚПАРАТ  

1 Код модулі Mod 1.3. МOCSM 

2 модуль атауы Коммуникация негіздері қазіргі замандағы 

1)Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағыл. тілінде) 

2), Қазақ (орыс) тілі 

3) Шет тілі 

3 модуль әзірлеушілер Сейтов М., Жубатырова К.К.,Ығылова А.К., 

Игилманова Ш.Б, Какпангалиева Н.М. 

4 модулдің кафедра-иесі  

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

 Кафедра Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли 

30 

 Кафедра социально- 

гуманитарных дисциплин 
30 

 Кафедра иностранных 

языков 

40 

6 Модуль игеру ұзақтығы 1,2,3,4 тоқсан оқу мерзімі 1 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Количество академических 

кредитов 

25 

9 Пререквизиты модуля Информатика үшін бастапқы меңгеру деңгейі қазақ, 

орыс, шет тілдерін түпкілікті қойылатын талаптар, 

мектеп бітіруші түлектерге қабылданады. 

B: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамсы 

        Модульдің мақсаты- студенттер білімді сапалы меңгеру (қазақ, орыс, шет тілдерін 

құралы ретінде әлеуметтік, мәдениаралық, кәсіби қарым-қатынас арқылы 

коммуникативтік құзыреттіліктерді қалыптастыру. 

 "Қазақ тілі" жаңа форматы тілді оқыту мен қалыптастыру, әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетаным шеңберінде студенттердің жалпыұлттық идеясының рухани жаңғырту 

бағытталған. 

Шет тілі дайындық деңгейін білім алушы аяқталу сәтінде В2 жалпыеуропалық курс 

жетеді құзыреті болған кезде тілдік білім алушының білім деңгейін бастапқы деңгейінен 

В1 жалпыеуропалық құзыретінре байланысты. 

ИКТ бағдарламаның мақсаты сыни бағалау әдістері, іздеу, өңдеу және сақтау 

қабілетін және талдау процестері қалыптастыру болып табылады,  

ақпаратты жинау әдістерін және ақпаратты беру арқылы сандық технологиялар. 

Зерттеу жаңартылған мазмұндағы жалпы білім беретін пәндер "ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар", қабілетін қалыптастыру, сыни түсіну рөлі мен 

маңызы қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар дәуірінде сандық 

жаһандану, жаңа "сандық" ойлау, білім алу және дағдыларды пайдалану қазіргі заманғы 
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ақпараттық-коммуникациялық технологияларды түрлі қызмет түрлері. 

11. Модуль мақсаты 

Ц1  сыни бағалау және талдау процестері, әдістері, іздеу, сақтау және ақпаратты өңдеу 

тәсілдері, ақпаратты жинау және тасымалдау арқылы сандық технологиялар қабілетін 

қалыптастыру. 

Ц2 коммуникативтік дағдылар студенттер барлық салаларында сөйлесім әрекетінің түрлерін 

(оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым) дамыту; деректер дағдылары сәйкес олардың 

кәсіби мүдделері үшін қарым-қатынастың оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси және әлеуметтік-

мәдени салалардағы. Қазақ тілін меңгеру құралы ретінде әлеуметтік, мәдениаралық, 

кәсіби қарым-қатынас қалыптастыру арқылы коммуникативтік құзыреттілігін барлық 

деңгейдегі пайдалану тіл үйренушілер үшін қазақ тілі шет тілі ретінде деңгейі қарапайым 

А1 және деңгейлері үшін А2, В1, В2, С1 жетілдіру. 

Ц3 студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін процесінде шеттілдік білім жеткілікті 

деңгейде (А2, жалпыеуропалық құзыреті) және базалық деңгейде жеткіліктілігі (В1, 

общеевропейская құзыреті). білім алушы дайындық деңгейін аяқталу сәтінде 

байланысты В2 жалпыеуропалық құзыреті болған кезде тілдік білім алушының білім 

деңгейін бастапқы деңгейінен В1 жалпыеуропалық құзыреті курс жетеді. 

12 Оқыту нәтижесі  

код Описание РО Код 

мақсаты 

КК6 -түсіндіру мақсаты, мазмұны және даму тенденциялары ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды негіздеу таңдау ең қолайлы технология 

нақты міндеттерді шешу үшін;  

-түсіндіру әдістері, жинау, сақтау және ақпаратты өңдеу тәсілдері, жүзеге 

асыру ақпараттық және коммуникациялық процестер;  

-сипаттауы сәулет және компьютерлік жүйелер мен желілерді, мақсаты және 

функциялары, негізгі компоненттері;  

- ақпараттық интернет-ресурстарын пайдалануға, бұлтты және мобильдік 

сервистерін іздеу, сақтау, өңдеу және ақпаратты тарату;  

- аппараттық қолдануға және бағдарламалық компьютерлік жүйелер 

қамтамасыз ету мен желілерін жинау, беру, өңдеу және деректерді сақтау;  

- ақпаратты қорғау құралдары , таңдау әдістері және талдау және негіздеу;  

- цифрлық технологиялардың көмегімен әзірлеу құралдары, үшін әр түрлі 

қызмет түрлерін талдау және деректерді басқару;  

жобалау қызметі мамандығы бойынша қолдана отырып, қазіргі заманғы 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

Ц1 

КК7 - , грамматикалық білімдер жүйесін және прагматикалық интенция мазмұнын 

тілдік және лексика құралдары негізінде толық түсіну дұрыс таңдау және 

пайдалану;  

-беруге нақты мәтіннің мазмұнын білу, нәтижелерді тұжырымдау, қорытынды 

бөлігі сипаттау, бүкіл мәтін және оның жекелеген құрылымдық бөліктерінің; 

- мәтіндік ақпаратты ашуға стильдік және жанрлық ерекшеліктері, әлеуметтік-

тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби мәтіндерді 

түсіндіру;  

-білу, сұрау және ақпаратты хабарлауға міндетті сәйкес жағдайға, қарым-

қатынас, бағалау, қатысушылардың іс-әрекеті тілдік қарым-қатынас, 

ақпаратты пайдалануға ықпал ету үшін таныс немесе бейтаныс әңгімелесуші;  

-ерекшеліктеріне сәйкес тілдік және мәдени қарым-қатынас танытуға 

тұлғалық, әлеуметтік және кәсіби құзыреттері;  

-талқылап, пікірсайысқа этикалық, мәдениеттік және әлеуметтік маңызды 

проблемалар, білу, өз көзқарасын білдіруге, негіздеу, оны сыни тұрғыдан 

бағалау қатысушылардың пікірі; 

- жеке қажеттіліктерін (тұрмыстық, оқу, әлеуметтік, мәдени, кәсіптік), әр түрлі 

Ц2 
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жағдайларда қарым-қатынас білдіру мақсатында этикалық дұрыс отырып 

қабілетті болу қатысуға, мазмұндық тұрғыдан толық, тиісті лексика-

грамматикалық және прагматикалық деңгейде өз ұстанымын іске асыру. 

КК8 - - тұжырымдамалық түсіну негіздерін жүйелейді  

- коммуникативтік ниет серіктес авторларының мәтіндерін осы деңгейде;  

- тиісті коммуникативтік ниетіне нысандары мен түрлері 

сөйлеу/коммуникацияның барабар түрі сөйлеу логикалық құруға салыстырады 

және таңдайды; 

- өзінің коммуникативтік ниетін дұрыс іріктеумен және қолайлы пайдалануға 

тиісті тілдік құралдарын ескере отырып, олардың сәйкестігін, әлеуметтік-

мәдени нормаларға сәйкес тілдің барабар білдіреді;  

- пайдаланудың нақты фактілер, сілтемелер беделді пікірі деңгейлері жіктейді; 

сөйлеу мінез-құлық коммуникативтік және когнитивтік ақталған;  

- даму заңдылықтарын, шет тілі, көңіл бөле отырып зерттеу стилистикалық  

ерекшелігін анықтайды;  

- меңгерген лингвистикалық тәсілдерін сипаттау және талдау себептері мен 

салдарлары оқиғалардың мәтіндерінде ғылыми және әлеуметтік сипаттағы;   

- шетел тілінде мүмкін болатын қазіргі заманғы проблемаларын шешудің 

пайдалану негізінде аргументтік ақпарат айтады;  

- тілдік материал үшін жеткілікті осы деңгейімен дәлелденген тілдік 

құралдарымен дер кезінде және өз бетінше түзетеді рұқсат етілген қателер 

75% қатесіз тұжырымдарды дәлелді пайдаланады;  

- коммуникативтік акт стратегиясы меңгерген және тактикасы құру, сөйлеу 

интонациясына сүйене отырып дұрыс ресімдейді, лексикалық жеткіліктілігі 

шеңберінде сөйлеу тақырыбы мен грамматикалық сыпайылық. 

Ц3 

13 Оқыту әдістері мен оқыту 

 1) студенттерортасын оқытуға негізделген оқыту білім алушының тарапынан 

рефлексивтік көзқарас;  

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту;  

3)  әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен пікірталастар;  

4) кейс-стади;  

5) жоба әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу үрдісінің мазмұны төмендегідей бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және межелік бақылау (МБ1 және МБ2) барлық құрайтын модуль өткізіледі 

бөлек ескереді. 
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А: ӘКІМШІЛІКҮШІН АҚПАРАТ 

1 модуль коды Mod 1.4. MFSP 

2 модуль атауы Дене шынықтыру және спорт модулі 

Дене шынықтыру 

3 модуль әзірлегендер Сдобников  Ю.П 

4 Модуль иесінің кафедрасы Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 модуль іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Әлеуметтік - 

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 модуль игеру ұзақтығы 1,4 тоқсан – оқу мерзімі 1-2 жыл 

7 Тіл оқыту және бағалау Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 8 

9 модульдің деректемелері / 

пререквизиттері  

орта білім беру бағдарламасы 

B: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль зерттеуге бағытталған жалпы білім беру "Дене шынықтыру" пәнінің көздейтін 

қоғамдық әлемдік стандарттарға сай білім беру. бірлескен ынтымақтастық оқытушы 

мен студенттің процесінде дене тәрбиесінің бүкіл контексінде оқыту меңгеру деңгейіне 

қойылатын талаптарды меңгеруді модуль анықтайды.     Модуль мазмұны сәйкес келеді 

бөлу студенттердің төрт оқу бөлімдері: негізгі, дайындық,, арнайы (қоса алғанда 

топтың емдік дене шынықтыру), спорттық. Бөлу білім алушылардың оқу бөлімінің 

өткізіледі оқу жылының басында ескере отырып, жынысын, денсаулық жағдайын, дене 

дамуын, дене және спорттық дайындық. Бір оқу бөлімшесінің (тобының) басқа білім 

алушылар ауыса алады аяқталғаннан кейін оқу жылы немесе семестр. Дайындық және 

арнайы медициналық оқу бөлімінде білім алушыларды ауруға байланысты ауыстыру, 

оқу жылында кез келген уақытта жүзеге асырылуы мүмкін. Негізгі және дайындық оқу 

бөлімдерінде оқитын бөлінеді оқу тобының жалпы дене шынықтыру дайындығы және 

спорт түрлері бойынша топтары. Дайындық тобына бөлінеді студенттер бар төмен 

деңгейі, физикалық жай-күйінің немесе елеусіз денсаулық жағдайында ауытқулары. 

Арнайы оқу бөлімінде білім алушылар жатқызылған мәліметтері бойынша 

медициналық тексеру және арнаулы медициналық топқа немесе тобына емдік дене 

шынықтыру бөлінеді. 

11. Модуль мақсаты 

Ц1  әлеуметтік-тұлғалық құзыреттіліктерді студенттер мен қабілеттерін мақсатты түрде 
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пайдалану құралдары мен әдістері дене шынықтыру сақтауды қамтамасыз ететін, 

денсаулығын нығайту үшін кәсіби іс-әрекетке даярлау; - қосымша тұрақты физикалық 

жүктеме, жүйке-психикалық қысымдары мен қолайсыз факторлардың болашақ еңбек 

қызметі қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамсы Кодтар 

мақсаттары 

КК9 тұлғалық:  

 өзін-өзі және жеке дамытуға 

өзін-өзі анықтауға дайындығы және қабілеті;  

 өз бетінше қолдануға, еңбек және өмірлік дағдылар-кәсіби бейімдік дене 

шынықтыру дайындығы;     

Ц1 

КК10 мета пәндік:  

- пәнаралық ұғымдар және әмбебап оқу әрекеттері (реттеуші, танымдық, 

коммуникативтік) танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру 

және әлеуметтік тәжірибе пайдалану қабілеті; 

- ақпараттық танымдық қызметі.  

 дағдыларын қалыптастыру түрлі түрлері-жарысу дайын және қабілеті 

қызметі. 

Ц1 

КК11 пәндік:  

дене шынықтыру қызметін әр түрлі нысандары мен түрлері пайдалана 

білу ұйымдастыру үшін салауатты өмір салтын, белсенді демалысты 

және бос уақытты ұйымдастыру. 

Ц1 

13 Оқыту әдістері мен оқыту 

 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиясы;  

2) технология-оқу-зерттеу қызметін;  

3) коммуникативтік технологиялар (пікірсайыс, пресс-конференция, оқу пікір-сайыс 

және басқа да белсенді нысандары мен әдістері);  

4) кейстер әдісі (жағдайды талдау);  

5) ойын технологиялары, іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа да ойындар, 

олардың шеңберінде студенттер қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Бағалау және білім алушылардың біліктілік (қалыптастыру мақсатында қазіргі заманғы 

әлеуметтік-жеке тұлғалық және әлеуметтік-кәсіби құзыреттілік бітірушінің) мынадай 

өлшемдер бойынша жүзеге асырылады: демонстрация түсіну жаңартылған бағдарлама, 

меңгеру, терминологияны қолдану, алынған білімді енгізу; тәжірибесіне дербес 

практикалық сабақтар, пікірталас нысанын өткізу.   

Студенттің аттестациялық нормативтер орындауға міндетті шарты болып 

табылады: бағдарламаның теориялық бөлімін семестрлер бойынша және оқу 

курстары талаптарын орындау;  

-, оқу сабақтарын қамтамасыз ететін қажетті деңгейі жеке және организмнің 

функционалдық жағдайын тұрақтылығы бару;  

-тестілеуден өту, дене дайындығы;  

- кәсіби-дене шынықтыру дайындығы біліктері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Студенттер, босатылған сабақтар ұзақ мерзімдері мен студенттер, емдік дене 

шынықтыру, физикалық тәрбиелеу және спорт кафедрасында негізінде мынадай 

нормативтік талаптарды аттестация тапсырады:  

- "Дене шынықтыру "пәні бойынша міндетті түрде білімді дәрістерге теориялық 

бойынша деңгейін бағалау;  

-бағалау өз бетінше меңгеру, қосымша тақырыбын дене шынықтыру, денсаулық 

жағдайын ескере отырып, студенттің, айғақтар мен қарсы айғақтарды қолдану 

жаттығулар;  

-студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша кафедра проблемалары, сауықтыру 
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және бейімдеу дене тәрбиесі. 

15 әдебиеттер 

 1.  Бароненко  В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное пособие / 

В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: 

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.  

4. Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: Учебное 

пособие / Ю.П. Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.  

5. Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для 

бакалавров)» / П.П. Мельников. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.  

 

А: АДМИНИСТИРЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 модуль коды Mod 2.1.MSTEMO 

2 модуль атауы Модуль STEM -білім  

1)Робототехника/Инжиниринг/ 

2)Жоғары математика  

3)Физика  

3 модуль әзірлегендер Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли  

4 Модуль иесінің кафедрасы Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

5 модуль іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  % участия 

Кафедра информатики и 

автоматизация и управление 

100 

6 модуль игеру ұзақтығы 1 тоқсан-оқу мерзімі 3 жыл, 

1,2 тоқсан – оқу мерзімі 1 жыл, 

1,2 тоқсан – оқу мерзімі жыл 2 жыл 

7 Тіл оқыту және бағалау Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 25 

9 модульдің деректемелері / 

пререквизиттері  

1.Зерттеу математика негізделеді алған білімдері 

оқушыларға өткенде элементар математика 

деңгейінде оқу бағдарламасын, жалпы білім 

беретін мектеп пәні "Жоғары математика 1" . 

2.Зерттеу физика негізделеді алған білімдері 

оқушыларға өткенде элементар математика, химия 

және физика.Білу "физика" деңгейінде оқу 

бағдарламасын, жалпы білім беретін мектептер мен 

пәндер Математика, Химия. 

B: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Пәндер, болашақ іргетас қалауға өзін көрсету үшін олар мүмкіндік береді:  

- Робототехника —перспективті бағыттары саласындағы, интернет-технологиялар және АТ-

саласы болашағының бірі 
- Жоғары математика негізі терең зерделеу инженерлік мамандықтар. Қазіргі заманғы 

математика және оның дамыған аналитикалық және сандық аппаратымен мүмкін емес 

прогресс қызметінің түрлі салаларында адам жоқ. Математика - нақты ғылым талап ететін, 
адамның жақсы есте сақтау, тапқырлық және өтті, бұл ретте техникалық ғылымдар кеңінен 

пайдаланылады, ол, болашақ мамандығы іргетас қалауға өзін көрсету үшін мүмкіндік береді. 

Математикалық әдістер кез-келген техникалық пәннің құрамдас бөлігіне айналды. Барлық бұл 
қолданбалы бағыттағы математика және деңгейін көтеру іргелі математикалық дайындық 

күшейту қажеттілігі әкеледі. 
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Пәндер,олар, өзін көрсету үшін болашақ іргетас қалауға мүмкіндік береді:  

- Робототехника —перспективті  бағыттары саласындағы, интернет-технологиялар және АТ-
саласы болашағының  бірі 

- Жоғары математика негізі терең зерделеу инженерлік мамандықтар. Қазіргі заманғы 

математика және оның дамыған аналитикалық және сандық аппаратымен мүмкін емес 

прогресс адам қызметінің түрлі салаларында. Математика - нақты ғылым талап ететін, 

адамның жақсы есте сақтау, тапқырлық және өтті, бұл ретте техникалық ғылымдар 

кеңінен пайдаланылады, ол мүмкіндік береді, өзін көрсету үшін іргетас қалауға 

болашақ мамандығы. Математикалық әдістер құрамдас бөлігіне айналды кез-келген 

техникалық пәннің. Барлық бұл күшейту қажеттілігі қолданбалы бағыттағы 

математика және деңгейін көтеру іргелі математикалық дайындық әкеледі. 

11. Модуль мақсаты 

Ц1 - техникалық жобалау, құрастыру және үлгілеу саласындағы біліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру 

мамандар даярлау ғылыми-зерттеу жұмысына және шығармашылық инновациялық 

қызмет саласындағы жобалау, құрастыру және басқару, робототехникалық 

жүйелермен қалыптастыру, қазіргі заманғы түсініктер мен дағдыларды саласындағы 

кешенді өндірістік процестерді автоматтандыру, әр түрлі мақсаттағы қолдана отырып, 

қазіргі заманғы икемді автоматтандыру құралдары. 

Ц2 - енгізілген теориялық материал негізгі ұғымдарын, заңдарын және әдістерін, берілген 

пәнді зерттеу болып табылады. Студенттерге белгілі бір білім көлемі жоғары 

математика бойынша қажетті ретінде зерттеу үшін аралас инженерлік және 

экономикалық пәндер және арнайы курстар.  

 студенттерге белгілі бір білім көлемін, физика, қажетті ретінде зерттеу үшін аралас 

инженерлік және экономикалық пәндер және арнайы курстар болып табылады.  

- студенттің түрлі әдістермен математика жұмыс істеуді үйрету;  

- сапалық және сандық моделінің көмегімен теорияны және математика әдістерін 

құрастыру;  

- үйрену, ғылыми-техникалық салада есептер дайындайды;  

- жаңа объектілер құруға техника және жақсы талдай технологиялар 

Ц3 - студентті физика саласындағы түрлі әдістермен жұмыс істеуді үйрету;  

- сапалық және сандық моделінің көмегімен физика теориясы мен әдістерін құрастыру;  
- ғылыми-техникалық салада есептер дайындайды, үйрену;  

- техника және жақсы талдай технологиялар жаңа объектілер құруға. 

- студенттер қажетті білім мен дағдыларды математикалық түйсігі мен логика арттыру, 
математикалық әдістері мен тәсілдері нақты міндеттерді шешу үшін математикалық 

мәдениетті пайдалануға дамытуға ықпал етеді. 

- студенттердің шығармашылық ықпал ойлауын, өзіндік танымдық қызметін дамыту 

- студенттерде кешенді білім, білік, дағдыларды, ғылыми көзқарас пен логикалық 

ойлау қабілетін, сонымен қатар техникалық прогресс жағдайында болашақ инженерге 

қажетті. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Код 

мақсаты 

КК12 Пәнді оқу нәтижесінде студент меңгеруі тиіс: 

- білуге: технологиялық қызмет-адамның денсаулығы мен қоршаған ортаға 

әсері; түрлі машиналар құралдарын қолдану саласы және тағайындалуы, 

техникалық құрылғыларды (оның ішінде компьютерлер);негізгі ақпарат 

көздері; 

 ақпараттың түрлері мен тәсілдері, оны ұсыну; негізгі ақпараттық 

объектілері мен амалдар; мақсаты, негізгі құрылғылар үшін компьютерді 

енгізу, шығару және өңдеу ақпарат; қауіпсіз жүріс-тұрыс қағидасы және 

гигиена жұмыс істеу кезінде компьютер. 

білуі тиіс: объектісі туралы қажетті ақпарат алуға қызметін пайдалана 

Ц1 
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отырып, суреттер, сызбалар, эскиздер, сызбалар (қағаз және электрондық 

тасығыштарда); құруға және іске қосуға арналған бағдарламаны қызықты 

механизмдер; негізгі ұғымдар пайдаланатын робототехника: мотор, еңіс 

датчигі, жақындық сенсоры, порт, hdmi, USB-кабель, мәзір, құралдар 

тақтасы. 

КК13 Игеру нәтижесінде теориялық ережелері студент істей білуі керек:  

- әлемде білім саласындағы базалық, математиканың және қолдану, олардың 

кәсіби қызметі; 

- қалыптастырылған эксперименттік біліктер мен дағдылар, пайдалану 

аспаптарымен және құралдарымен, өлшеу нәтижелерін өңдеу және 

қорытындылар негізінде эксперименттік деректер техникасы ережелерін 

сақтауды қауіпсіздігі.  

пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 

- математиканың базалық,негізгі ұғымдар: алгебралық жүйелер және 

сызықтық теңдеулер теориясы; аналитикалық геометрияның жазықтықтағы 

және кеңістіктегі, дифференциалдық және интегралдық есептеу функциясы, 

дифференциалдық теңдеулер және, инженерлік-техникалық мазмұнымен 

оларды қолдану міндеттері; 

- негізгі ғылыми фактілер, құбылыстар, заңдар, ұғымдар, іргелі теориялар 

мен идеяларды, эксперименттік және теориялық әдістері дене ғылым және 

олардың практикалық қолдану болуы туралы түсінік қазіргі заманғы 

ғылыми әлем бейнесі және физика даму перспективалары. 

Ц2 

КК14 Пәнді оқу нәтижесінде студент құзыретті болуы керек әр түрлі 

пайдаланылатын әдістерін түсінуде, ғылыми теориялар тексеру кезінде; 

жалпы құрылымының және зерттеу саласында байланыстарды түсінуде, 

оның элементтері; қамтамасыз ету сапасын бақылаудың қазіргі заманғы 

ақпараттық компьютерлік технологияларды болады. 

Ц3 

13 Оқыту әдістері мен оқыту 

    Жалпы оқыту нәтижелері арқылы мынадай оқу іс-шаралар қол жеткізілетін 

болады:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, тәжірибелік, зертханалық – жүргізілуде, 

инновациялық оқыту технологияларын ескере отырып, ең жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып, ғылым, технологиялар, ақпараттық жүйелердің және интерактивті 

нысанда;  

2) аудиториядан тыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде 

оқытушының басшылығымен (СОӨЖ), жеке консультациялар;  

Әдістер мен технологияларды оқыту процесінде пайдаланылатын іске асыру 

модулі: 

есептерді шешу және дискусия 

14 Бағалау әдісі 

 Оқу үрдісінің мазмұны төмендегідей бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және межелік бақылау (МБ1 және МБ2) барлық құрайтын модуль бөлек 

өткізіледі және ескереді: 

1. Белсенділігі аудиторияда т. е. сабақта жүргізілуі мүмкін түрінде тапсырмаларды 

шешу, зертханалық жұмыстар; 

2. Уақтылығы бақылау жұмыстарын орындау;  

3. Қорытынды бақылау – емтихан тапсыру пәндері бойынша өтуі мүмкін жазбаша 

емтихан. 

15 әдебиеттер 

 Негізгі және қосымша әдебиеттер келтіріледі силлабусах пәндер құрайтын модуль. 

Основополагающая әдебиеті: 

1. Высшая математика. Задачник Бугров Я.С., Никольский С.М., М., Наука, 1987. 

2. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов Пискунов Н.С. М., 
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Наука, 1-том, 1981, 2-том,  1985. 

3. Высшая математика Шипачев В.С., М., Высшая школа, 1990 

4. Высшая математика в упражнениях и задачах ч.1,2 Данко П.Е. и др. М., Высшая 

школа, 1986 

5. Каноны математики  Хасеинов К.А. Алматы, 2004 

6. Сборник задач по высшей математике  В.С. Шипачев, М., Высшая школа, 1990  

7. Жоғары математика – 1,2,3 Е.Ж. Айдос Алматы ҚазҰТУ, 2008. 

8. Математика канондары К.А. ХасеиновАлматы, 2004. 

9.  Жоғары математика С.Б. Әубәкір Алматы: ҚазҰТУ, 2000. 

10. Ықтималдықтар теориясы А.К.Қазешев, Алматы-1991. 

11. Трофимова Т.И. Курс физики  -М.: Академия, 2007г. 

12. Детлаф А.А.,Яворский Б.М. Курс физики.- М.:Академия.,2008 

13. Савельев И.В. Курс общей физики. Том 1-3, М.: Астрель,2005 

14. Трофимова Г.И. Сб.задач по курсу физики –М.: Оникс 21 век,  2005г. 

15. Волькенштейн В.С. Сб.задач по общему курсу физики. Книжный мир,2007г. 

16. Қойшыбаев Н., Шарықбаев А.О. Физика. Электродинамика негіздері. Тербелістер 

мен толқындар. Оптика. Кванттық физика және атомдық ядро.  Алматы.2001.-т.2 

17. Жұманов К.Б. Атомдық физика. Оқулық. – Алматы: Қазақ университеті,2006 

18. Полатбеков Ф. Оптика. –Алматы: Мекпеп, 1981 

19. Савельев И.В. Курс общей физики.В 5-ти т. Уч.пос.5-е изд.-СБп.Лань.2011г. 

20. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики для студентов 

технических вузов. Изд. доп., перераб.-СПб:Спец.лит.2002г. 

21. Трофимова Т.И.,Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решением. 

Уч.пос.для вузов. Изд.2-е.испр./3-е-М.Высшая школа,2002г. 

22. Brian W. Evans. Arduino блокнот программиста. 

23. Александр Майоров, А: УРОКИ ARDUINO 

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

Петербург, 2005. 

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

КазНТУ, 2005, 102с. 

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

Қосымша әдебиеттер 

1. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. Рябушко А.П. Минск, 

Высшая школа 1991 

2. Конспект лекции по высшей математике Д. Писменный  М., АЙРИС ПРЕСС 2004 

3. Курс математики. К. Кабдыкайров. Алматы, Дәуір. 2005 

4. Каноны математики  К.А. Хасеинов  Алматы – ММIII 2003 

5. Математический акнализ. В.С. Шипачев. Москва, 2001 

6. Элементы линейной и векторной алгебры, аналитичесой геометрии. Диарова Д.М. 

Атырау 2002. 

7. Производная. Задание для СРС. Диарова Д.М. Атырау 2002. 

8. Интегралы.Integrals. Диарова Д.М., Алматы, 2014. 

9. Интегралдар. Марданова Л.О., Атырау, 2005. 

10. Анықталған интегралдың қолданыстары. Марданова Л.О., Атырау, 2005. 

11. Дифференциальные уравнения. Рахатова Р.М., Шлдебаева Г.К., Турдиев М.Ф. 

Атырау 2003. 

12. Қатарлар. Иманбаева Г.М., Рахатова Р.М., Атырау, 2017. 

13. Ықтималдықтар теориясы. Иманбаева Г.М. ,Атырау, 2018. 

14. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том 1. Механика. Уч.пос.Физматлит.2010. 

15. Гольдин Л.Л. Игошин Ф.Ф. Козел С.М. Лабораторные занятия по физике- М.  

Наука 1984 г 

16. Иродов И.Е. Сборник задач по общей физике. М.:Академия.,2007  

17. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике. М.: Астрель,2004 
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18. Кежегалиев А.К., Хайрушева Г.Г., Ерекешова. Курс лекции по общей физики, 

Алматы,2012 

19. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика.      

Уч.пос.Физматлит.2011. 

20. Ерсеитов У.Е  Жалпы физика. - Алматы:Анатілі, 1991 

21. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики.-М: Высшая школа, 2001 

22. Чертов А.,Воробьев А. Задачник по физике. –М: Высшая школа, 1981 

23. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Лабораторный практикум по общей физике. М: 

Высшая школа, 2000 

 

А: ӘКІМШІЛІКҮШІН АҚПАРАТ 

1 модуль коды Mod 2.2. MTDAU 

2 модуль атауы "автоматтандыру және басқару" теориялық 

пәндер модулі 

1)электротехниканың теориялық негіздері  

2)мұнай-газ ісі негіздері. 

3)Электротехникалық материалтану/ Электр 

станциялары мен қосалқы станциялар 

4)Оқу-таныстыру тәжірибесі  

3 Модуль әзірлегендер  Шабдиров Д.Н.,Рахметова И.А.,Байжасарова К.К. 

4 Модуль иесі кафедрасы Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

5 Модулді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли 

100 

6 модуль игеру ұзақтығы 2 тоқсан – оқу мерзімі 2 жыл 

3 тоқсан – оқу мерзімі 2 жыл 

1 тоқсан – 2 оқу мерзімі 2 жыл 

4 тоқсан – оқу мерзімі 1 жыл 

7 Тіл оқыту және бағалау Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 14 

9 модульдің деректемелері / 

пререквизиттері 

физика, математика, информатика 

B: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 модуль сипаттамсы 

 Қазіргі заманғы автоматтандырылған басқару жүйесінің тиімділігін арттыруға 

бағытталған кәсіпорын есебінен уақытылы туралы шынайы және толық ақпаратты өндірістік 

процестер. Бұл модуль мазмұны негіздерін басқару жүйелерін автоматтандыру кіреді пәннің 
ықпал ететін студенттерге кеңейтуге, өздерінің теориялық және практикалық білім туралы жаңа 

автоматтандырылған құрылғылар мен жүйелерді зерттеу физикалық принциптерін, қазіргі 

заманғы элементтер мен техникалық құралдарды автоматтандыру. 

 модульді оқыту негіздерін автоматтандыру студенттердің біртұтас ұсыну туралы 

технологиялық процесс автоматтандырылған өндіріс, сондай-ақ дұрыс таңдау 

элементтер мен құрылғыларды автоматтандыру және басқару жүйелерін 

қалыптастырады 

11. модуль мақсаты 

Ц1  линиялық электр тізбектері және өтпелі процестерді зерттеу орнатылған.  

- объективті негізгі ұғымдар автоматтандыру құралдарының жұмыс істеу принципі, 

сызбасы мен негізгі техникалық деректері аспаптар.  

-студенттердің ұсыну тәсілдері туралы құрудың автоматтандырылған басқару 

жүйелерін күрделі технологиялық процестерді қолдана отырып, біртұтас түсінігін 
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қалыптастыру 

-Тәрбие саласындағы жоғары білікті мамандарды талдау мен синтездеудің 

автоматтандырылған басқару жүйелерін реттеу және, қабілетті жедел шешуге, күрделі 

практикалық проблемаларды қазіргі заманғы өндіріс. 

- -электромагниттік өріс теориясы-электрлік және магниттік тізбектерін заңдары және 

негізгі түсініктері негіздерінің үйрену; есептеу әдістерін параметрлерін параметрлерін 

реттеуші әдісі; параметрлер двухсвязных жүйелерін реттеу; 

Ц2 - Зерттеу және практикалық игеру, жалпы принциптері және қазіргі заманғы әдістерін 

программалау технологиялары таңдалған тілде 

-білімді қалыптастыру негіздері, сандық техниканы жобалау әдістерін азайту және 

логикалық функциялар. 

Ц3 Зерттеу және практикалық игеру, жалпы принциптері және қазіргі заманғы әдістерін 

программалау технологиялары таңдалған тілде 

-білімді қалыптастыру негіздері, сандық техниканы жобалау әдістерін азайту және 

логикалық функциялар. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Коды 

мақсаты 

ПК15 тұрақты және синусоидалы токтың тізбектеріндегі түсінік туралы қабілетті 

болуы; әртүрлі режимде үш фазалы шынжырда; негізгі әдістері есептеу 

өтпелі электр тізбектері; электр тізбектеріндегі синусоидалы; білуі тиіс: 

заңдарды, электр тізбектерінің тұрақты, синусиодального және синусоидалды 

емес токтың есебі; үш фазалы тізбектер; негізгі есептеу әдістері өтпелі және 

электр тізбектерінің негіздерін; элекромагнитного өріс; есептеу магниттік: 

білуі керек: - қолдану, классикалық, операторлық және спектралдық өтпелі 

процестерді есептеу әдістері және Дюамель интегралы; эксперименттер 

жүргізу, жұмыс, бақылау-өлшеу,есептеу және алынған нәтижелерді өңдеуді 

көрсете білу жүйелерін автоматтандыру және мәні әр түрлі желілерді 

автоматтандыру және олардың өзара іс-қимыл қазіргі заманғы әдістері 

автоматтандырылған жобалау мен талдау автоматика және байланыс 

жүйелерін, сондай-ақ олардың даму перспективаларын ұсыну, іске асыру 

тәсілдері технологиялық процесстердің нәтижелерін болжау, пайдалану 

дайын өнімді автоматтандырылған процестердің тиімділігін арттыруға 

пайдалану 

Ц1 

ПК16 қарапайым электрлік процестерді физикалық мәні сипаттауы қабілетті, 

электрондық және магниттік тізбектері мен электрмагниттік өрістерде; 

құрылымдық схемасын реттеуіш; тұжырымдау және сауатты ұсынуға 

тәсілдері алға қойылған мақсаттарды іске асыру автоматтандыру кезінде 

берілген өлшеулер функциялары мен шарттарын әзірлеу міндеттерді 

автоматтандыру біледі жинауды, өңдеуді, жүйелеуді және беруді демалыс 

ақпарат жүйелерін автоматтандырылған процестер. 

Ц2 

ПК17 стандарттарын қолдану, әдістемелік және нормативтік материалдарды 

айқындайтын, жобалау және әзірлеу, объектілердің кәсіби қызмет біледі. 

 Қабілетті жоспарлауға және жүзеге асыруға негізделген шешімдер, алға 

қойылған міндеттерді автоматтандыру болуға ниет саморазвиваться кәсіптік 

салада үйлесімді командамен жұмыс істеу, тиімді ынтымақтасуға ұжымда. 

Ц3 

13 Оқыту мен оқу әдістері 

 Жалпы оқыту нәтижелері арқылы қол жеткізілетін болады мынадай оқу іс-шаралар:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық) – жүргізіледі, 

инновациялық оқыту технологияларын ескере отырып, ең жаңа жетістіктерін пайдалана 

отырып, ғылым, технологиялар, ақпараттық жүйелердің және интерактивті нысанда;  

2) аудиториядан тыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде 
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оқытушының басшылығымен (СОӨЖ), жеке консультациялар;  

Әдістер мен технологияларды оқыту процесінде пайдаланылатын іске асыру модуль: 

1) студенттік орталықты оқытуға негізделген білім алушының оқыту тарапынан 

рефлексивтік көзқарас;  

2) кейс-стади;  

3), дәрістер, пікірталастар  

4) жоба әдісі. 

14 Бағалау әдісі 

 Оқу үрдісінің мазмұны төмендегідей бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және межелік бақылау (МБ1 және МБ2) барлық құрайтын модуль бөлек 

өткізіледі және ескереді: 

1. Белсенділігі аудиторияда т. е. сабақта жүргізілуі мүмкін нысанында кейс-стади, 

рөлдік ойындар, ми шабуылы, пікірталастар, "дөңгелек үстелдер";  

2. Уақтылығы жазбаша жұмыстарды орындау;  

3. Бақылау жұмыстары, сауалнамалар, баяндамалар, эссе, мини-тест, ғылыми-зерттеу 

жұмысы; 

3. Топтық жоба-презентация; 

Қорытынды бақылау – емтихан тапсыру пәндері бойынша өтуі мүмкін кешенді тестілеу 

нысанында, эссе немесе ауызша жауап. 

15 әдебиеттер 

 Негізгі және қосымша әдебиеттер келтіріледі силлабусах пәндер құрайтын модуль. 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Антипов Б.Л., Сорокин В.С Материалы электротехники. – СПб: Издательство Лань, 

2003 

2.  Серебряков А.С. Электротехническое материаловедение.  Электроизоляционные 

материалы. – М.:Маршрут,2005 

3. Джаманбалин К.К., Тарабаева О.В.  Электротехнические материалы. – К.: КСТУ, 

2005 

4. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления – М.: Форум: 

Инфра,2007 – 384с 

5.  Шандров Б.В., Чудаков А.Д. Технические средства автоматизации – М.: Академия, 

2007- 368с. 

6. Нестеров А.Л. Проектирование АСУ ТП. М – Спб.: издательство ДЕАН,2006-552с 

 

 

А: ӘКІМШІЛІКҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Mod 2.3. MPTM 

2 Модуль атауы Кәсіпкерлік және тайм-менеджмент модулі 

Электроэнергетика саласындағы кәсәіпкерлік/ 

Салықтар және салық салу/Тайм менеджмент  

HR менеджмент/ Кәсіпкерлік құқық / Қоршаған 

ортаны қорғау және электр қауіпсіздігі/ Қоршаған 

ортаны және еңбекті қорғау. 

3 Модуль әзірлегендер Молдашова А.К., Султангалиева Р.К.,  

Жиенкулова Л.Т., Нурпейс Г.С. 

4 Модуль иесінің кафедрасы Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

5 Модульді іске асыруға 

қатысқан басқада кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Экономики и таможенного 

дело 
100% 

6 модуль игеру ұзақтығы 2 тоқсан-оқу мерзімі 2 жыл 

3 тоқсан – оқу мерзімі 2 жыл 

7 Тіл оқыту және бағалау орыс, қазақ 
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8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 модульдің деректемелері / 

пререквизиттері 

Менеджмент, Маркетинг, Экономика және құқық 

негізі 

B: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамсы 

 Қазіргі заманғы экономиканың өсуі мен инфрақұрылымын коммерциялық қатынастар 

санының өсуі орта және шағын кәсіпорындардың болуын, тек кәсіби білім, білік және 

дағдыларды облысының кәсіпкерлік және экономика, меңгеру теориялық, әдістемелік 

және тәжірибелік аспектілері кәсіпкерлік, экономикалық заңдар кәсіпорынның даму 

ерекше өзектілікке ие болады. 

Модуль кәсіпкерлік негізгі ережелерін зерделеуді көздейді 

Қазақстан Республикасының заңнамасын, мемлекеттік басқару органдары жүйесінің, 

кәсіпкерлік саласындағы және олардың өкілеттіктерін зерттеу, теориясы мен 

тәжірибесін, бизнес-жоспар нарық жағдайында, бизнес-жоспар әзірлеуді, сондай-ақ 

әдістемесін әзірлеу үлгі макетін бизнес-жоспар. Модулі шеңберінде оқытылады 

Қазақстан Республикасының салық жүйесі және тарихи кезеңдері, негізгі 

тұжырымдамасы салықтық реформалардың, экономикалық мазмұны, функциялары мен 

принциптері салық салу. Модуль қалыптастыруға ықпал етеді, білім алушылардың 

практикалық дағдыларын негіздері бойынша персоналды басқару қазіргі заманғы 

ұйымдарда, сондай-ақ енгізу бойынша кешенді іс-шаралар персоналды басқарудың 

тұтас жүйесі шеңберінде. 

11. Модуль мақсаты 

Ц1 Білім алушылардың бойында білім, білік және дағдылар ашу және жүргізу үшін қажетті 

жеке бизнес. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Код 

мақсаты 

ПК18 Қабілетті көрсету негізгі құқықтық актілер реттейтін нормативтік құжаттар, 

кәсіпкерлік қызмет, олар енгізді елеулі өзгерістер Қазақстан 

экономикасының дамуы. 

Ц1 

ПК19 Қабілетін анықтау әдістері, бизнес-жоспарлау, бизнес-экономика, негіздерін 

үйрену баға рөлі мен құнын нарықтық экономика жағдайында 

маңыздылығын атап экономикалық талдау инвестициялық жобалар. 

Ц1 

ПК20 Қабілеті әзірлеу, стратегиялық, тактикалық және жедел әдістері шешімдерді 

қабылдау үшін операциялық (өндірістік) қызметін ұйымдастыру. 

Ц1 

13 Оқу және оқыту әдістері 

 Оқыту әдістері:  

* Сөздік әдістер (көзі ауызша немесе баспа сөзі);  

* Көрнекі әдістер (білім көзі болып табылады бақыланатын заттар, құбылыстар; көрнекі 

құралдар);  

* Практикалық әдістері (студенттер білім алады және әзірлейді іскерліктер мен 

дағдыларды орындай отырып, практикалық әрекет);  

* Әдістері: проблемалық оқыту.  

* Жобалардың (топтық жоба). 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу үрдісінің мазмұны төмендегідей бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және межелік бақылау (МБ1 және МБ2) барлық құрайтын модуль бөлек 

өткізіледі және ескереді: 

1. Белсенділігі аудиторияда т. е. сабақта жүргізілуі мүмкін нысанында кейс-стади, 

рөлдік ойындар, ми шабуылы, пікірталастар, "дөңгелек үстелдер";  

2. Уақтылығы жазбаша жұмыстарды орындау;  

3. Бақылау жұмыстары, сауалнамалар, баяндамалар, эссе, мини-тест, ғылыми-зерттеу 
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жұмысы; 

3. Топтық жоба-презентация; 

Қорытынды бақылау – емтихан тапсыру пәндері бойынша өтуі мүмкін кешенді тестілеу 

нысанында, эссе немесе ауызша жауап. 

15 әдебиеттер 

 1. Конституция Республики Казахстан. Алматы: «ЮРИСТ», 2007. - 40 стр. 

2. Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" 

(Налоговый кодекс)от 25 декабря 2017 года № 121-VI. 

3. Основы предпринимательства. Учебное пособие / Под ред. С.К. Курманбаева. –

Семипалатинск, 2002 

4. Предпринимательство: учебник/ Под ред. М.Г.Лапусты - М.: ИНФРА- М – 2011. 

5. Сейдахметова А.С., Елшибековой К.Ж. «Предпринимательство». – 

Алматы:Экономика, 2010 

6. Буров В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика. Учебное пособие /В.П. Буров, 

А.Л., Ломакин, В.А. Морошкин. – М.: Инфра – М, 2012 

7. Волков А.С. Бизнес-планирование /А.С. Волков, А.А. Марченко. – уч. пособие.-М.: 

изд-во РИОР, -2013 

8. Фут Маргарет: Введение в HR Менеджмент. Учебник. М: Дело и сервис., -2005 

9. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. Учебник. Москва ИНФА-М, 2012. 

10. Управление персоналом: теория и практика. Учебник под ред. В.Р. Веснина – М.:  

КНОРУС, 2009 

 

 

 

А:    ӘКІМШІЛІК  ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Mod 2.4. МBIP 

2 Модуль атауы Модуль Электроника және сандық техника жүйесінде 

автоматтандыру және басқару 
1) Электр өлшеу 

2) Теориялық механика/Теориялық және қолданбалы механика 

3 Модуль әзірлегендер Ундасинова А.Б, Калиманов А.А 

4 Модуль иесінің кафедрасы Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 

5 

 
 

 

Модульді іске асыруға 

қатысқан басқада 

кафедралар 

 

Кафедра %қатысу 

Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли 

100 

  

6 Модуль игеру ұзақтығы 2 тоқсан – оқу мерзімі 2 жыл 

 Тоқсан және оқу мерзімі 4 тоқсан – оқу мерзімі 2 жыл 

7 Тіл оқыту және бағалау Орыс, қазақ, шетел тілдері 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

10 

9 модульдің деректемелері / 

пререквизиттері 

Орта білім бағдарламасы, Математика 1,2, Физика 1,2 

В. ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамсы  
Модуль Кіріспе инженерлік дайындауға бағытталған және білім алушылардың дайындық 

пайдалануға негізгі заңдарын кәсіби қызметте қолдану әдістері дайындауға, математикалық талдау және 

модельдеу, теориялық және эксперименталдық зерттеу; қолдану қабілетін талдау әдістері мен модельдеу 
сызықты және сызықты емес электр тізбектерінің тұрақты және айнымалы ток, сондай-ақ дайын түсініп, 

мәнін, міндеттерін талдау және синтез объектілерді техникалық ортада. Оқу практикасы негізгі білім 

беру бағдарламасының бөлігі жоғары кәсіптік білім беруді қамтамасыз ететін және меңгеру нақты білік 
және/немесе дағдыларын осы пән. білім алушыларға кәсіби саласындағы терең теориялық және 

практикалық білім мен дағдыларды. Аяқталғаннан кейін оқу сабақтары мен экскурсиялар өнеркәсіптік 

кәсіпорындар мен кіші электр станциялары оқу түрінде жүргізіледі. Басшының оқу-танысу тәжірибе 

шарт кәсіпорындар туралы экскурсия жүргізу студенттер үшін келісу мерзімдері мен ақпаратты алуға 
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жауапты тұлғаны тағайындау туралы кәсіпорын үшін экскурсия жүргізу қауіпсіздік техника ережелерін 

сақтай отырып, осы кәсіпорынның міндеті жүктеледі. 

11 Модуль мақсаты 

Ц1.1 Электртехникалық материалдар негізгі түрлеріне материалдарды, тәжірибеде болашақ 

электриктерге олармен кездесуге тура келеді. Бұл ретте, жеке жағдайлар, онда болуы тиіс және 

жұмыс істейтін электротехникалық материалдар, жүктейтін белгілі бір талаптар физикалық-
химиялық параметрлері материалдың шекті ықтимал түрі, түрі, пайдаланылатын 

электротехникалық материалдар. Ескеру қажет материалды сипаттамасы және механикалық 

сипаттамалары: тығыздығы және материалдың салмағы, беріктігі қысу, алшақтық немесе иілу; 

жылуфизикалық сипаттамалары: жылу өткізгіштік, жылу сыйымдылық, нагревостойкость, жылуға 
төзімділігі және жануы; электрофизикалық сипаттамалары: диэлектрическая өтімділік, электр 

өткізгіштігі, электр беріктігін, трекингостойкость; физика-химиялық сипаттамалары: химиялық 

төзімділігі, влагопроницаемость және т. б. материалды Меңгеру өте маңызды, өйткені көбінесе 
барлық талаптарына сәйкес қанағаттандыру мүмкін емес, сондықтан анық түсіну барлық кешенді 

процестерді жұмыс істеп тұрған кезде құрылғы, маңыздылығын бағалау үшін әр талаптарын және 

түсіну, қандай, олардың әрбір нақты жағдайда, болып табылады басты, ал қандай - екінші дәрежелі 
және оларды елемеуге болады 

Ц1.2 Зерттеу кешенін құру мәселесін, жоғары вольтты жабдықтар, үшін қажетті жинақтау, электр 

энергиясын беру және тарату, мәселелерді электр разрядты газ тәрізді, сұйық және қатты 

диэлектриктер, әдістерін құрастыру және есептеу оқшаулау жоғары кернеулі әдістерін қорғау 
әсер ететін факторлардың алдын алу, бақылау және жоғары волтты изоляцияны сынау. 

Ц2 Бере білу, электротехника, түсіну сапалық және сандық жағынан орнатылған электр 

тізбегінің тұрақты, бір фазалы және үш фазалы, синусоидалы және синусоидалды емес 

токтар. Зерттеу қазіргі заманғы әдістерін модельдеу электромагниттік процестерді, 

әдістерді талдау, синтездеу және есептеу электрлік тізбектерді, электрлік және 

магниттік өрістердің білуді түсіну үшін қажет және табысты шешу инженерлік 

проблемаларды, болашақ мамандығы. Теориялық негіздерін, электротехника ықпал етуі 

тиіс өндіру дамыған әдістері туралы түсініктерді қолдану теориясы электромагниттік 

құбылыстар мен әдіснамасы курсының теориялық негіздері арнайы пәндерде. 

Ц3.1 Курстың мақсаты - "Электр өлшеулер" болып табылады іргелі дайындау саласында білім 

алушылардың электр өлшеу, құру үшін теориялық базаны кейіннен зерттеу бірқатар техникалық 

пәндер. Игеру тәртіпті қалыптастыруға мүмкіндік береді тұтастай жүйесін қалыптастыруға, 
ғылыми және инженерлік білім алушылардың дайындайды түлек үшін кейіннен өндірістік 

қызмет саласындағы, электр энергетикасы, жылу энергетикасы және энергетикалық машина 

жасау. 

Ц3.2 Мақсаты осы пәнді алу теориялық даярлау саласындағы өлшеу технологиялардың мәселелері 
және жинау, өңдеу және алу өлшеуіш ақпаратты дағдыларын қалыптастыру және пайдалану 

теориялық ережелерді зерттеу үшін өлшеу тізбектері мен сигналдарының, есептеу қателіктерін 

өлшеу құралдары мен арналарын, дағдыларын қолданбалы тапсырмаларды шығару. 

Ц4.1 Дағдысын қалыптастыру сене тұрақты және айнымалы электр және магнит өрісі талдау; есептеу 

және сипаттамаларын электромагнитті толқындардың таралуын диэлектрикалық және өткізгіш 

ортада, электр беру желілері. Дағдыларын қалыптастыру сипаттамаларын талдау тұрақты және 

айнымалы электр және магнит өрістерінің түрлі орталарда. Дайындау, білім алушыларды 
қамтамасыз ету арқылы кезеңдерін құзіреттілігін қалыптастыру, атап айтқанда, түсініктік 

аппаратын зерделеу, пәннің негізгі теориялық ережелері мен әдістерін әзірлеу, ортақ көзқарасты 

тұжырымдау және шешу теориясы электромагниттік өріс. 

Ц4.2 электр тізбектерін зерттеу негізгі заңдары, туралы, электр тізбегіндегі резонанс кезінде 

гармоникалық әсері туралы талдау тізбегінің жиіліктік облысы туралы электр тізбектеріндегі 

кезінде гармоническом әсері, сүзгілер туралы, таратылған параметрлі тізбектердегі туралы 

өтпелі үрдістер 

Ц5 Зерделеп, нақты кәсіпорында өндіру, беру және бөлу электр энергиясын, танысу негізгі құрал-

жабдықтармен, кәсіпорынның өндірістік іс-тәжірибе базалары және жұмысын ұйымдастыруға 

байланысты қызмет көрсету кәсіпорындары, т. е. алуға бірінші ұсыну өз мамандығы бойынша 
ықтимал жерлерде өз жұмыстарын университетті бітіргеннен кейін. Кәсіпорын –практика 

базасы ерекшеліктерін ескере отырып, 5В071800 -"электр Энергетикасы" тағайындалуы мүмкін 

электр станциялары, ірі желілік кәсіпорынның энергия, монтаждау және реттеу жұмыстарын 

басқару және учаскелер, өнеркәсіп кәсіпорындары мен зауыттар. 
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12 Оқыту нәтижелері  

Код РО сипаттамасы Коды мақсаты 

КК13 материалдардың қасиеттерін меңгеру әдістерімен сынау қабілетті, электр 
энергетикасы және электр техникасы, орындау эксперименттік зерттеулер 

бойынша берілген әдістеме және нәтижелерін өңдеу қатысты практикалық 

пайдалану электротехникалық материалдар; талдау әдістемесін қолдану 
және оларды алға қойылған міндеттерді шешу үшін пайдалану; бағдарлама 

параметрлерін есептеу құрылғыларының базасында электртехникалық 

материалды; пәнді меңгеру нәтижелері көрсете қолдану, кәсіби қызметті 

ұсынуға таңдауы бойынша электротехникалық материалдарды жасау үшін 
элементтер электр энергетикасы саласындағы тиімді міндеттерді шешу 

Ц1.1 

Біледі процестер диэлектриктер, проводниках, жартылай өткізгіштердегі, 

магнитті материалдарда әсерінен электромагниттік өрістің сипаттамалары; 
электр техникалық материалдардың әсері және оларға әр түрлі 

факторлардың; тағайындалуы, қасиеттері және қолданылуы ең көп 

таралған электр оқшаулау, проводниковых, жартылай өткізгіш және 

магниттік материалдар. 

Ц1.1 

КК14 Қабілетті дағдыларын меңгеру пайдаланудың негізгі физикалық және 

математикалық заңдар мен принциптері саласындағы электр; өлшеу 

тәсілдерін дұрыс пайдалану негізгі құрал-жабдықтар мен аспаптарды 
заманауи техникалық зертхана; әдістерімен өңдеу және интерпретирования 

эксперимент нәтижелерін; жұмысын талдау станциялық, аралық, 

микропроцессорлық және диагностикалық автоматика жүйелерінің 

принциптік схемалар бойынша, көрсетуге жүргізуге, электр параметрлерін 
өлшеу, электр сигналдары аспаптарымен және құрылғылармен, әртүрлі 

типтегі және сапасын бағалау, алынған нәтижелерді ұсыну, техникалық 

қызмет көрсету құрылғыларын электрмен қоректендіру жүйелері. 

Ц1.2 

Түсінік болу процестері туралы есеп беру кезінде және электр энергиясын 

бөлу, үдерістер туралы есеп беру кезінде және бөлу электр энергиясын, 

құрылысы туралы есепке алу жүйелері электр желіде, сызбалары туралы 

есеп ЭЭ, құрылымдық сұлбалары АИИС КУЭ 

Ц1.2 

Жасай білу теңгерімі электр желілеріндегі электр энергиясының орындауға 

және ЭЭ есепке алу аспаптарының орналастыруды, ЭЭ бағалауға және 

қателік өлшеуіш арналардың есептеу жүйелерін. тәжірибе қателігін бағалау 
өлшеу ЭЭ, есеп айырысу рұқсат етілген электр желілерінде Болуы 

Ц1.2 

КК15 Қабілетті меңгеру есептермен электрлік шама әртүрлі әдістермен жасауға 

қуаттар балансы; құрылымы әлеуетті диаграмманы пайдалану әдістерімен, 

есептеу өтпелі және орнатылған процестерді сызықты және сызықты емес 
электр тізбегінің талдау электротехникалық құрылғылар шешу үшін нақты 

техникалық міндеттерді шешу кезінде зерттеу, жобалау және пайдалану 

тиісті жабдықтар., күрделі тұтастық тізбектерін электротехникалық 
құрылғылардың дұрыстығы және олардың параметрлері. 

Ц2 

КК16 Қабілетті дағдыларын меңгеру пайдаланудың негізгі физикалық және 

математикалық заңдар мен принциптері саласындағы электр; өлшеу 

тәсілдерін дұрыс пайдалану негізгі құрал-жабдықтар мен аспаптарды 
заманауи техникалық зертхана; әдістерімен өңдеу және интерпретирования 

эксперимент нәтижелерін; жұмысын талдау станциялық, аралық, 

микропроцессорлық және диагностикалық автоматика жүйелерінің 
принциптік схемалар бойынша, көрсетуге жүргізуге, электр параметрлерін 

өлшеу, электр сигналдары аспаптарымен және құрылғылармен, әртүрлі 

типтегі және сапасын бағалау, алынған нәтижелерді ұсыну, техникалық 

қызмет көрсету құрылғыларын электрмен қоректендіру жүйелері. 

Ц3.1 

Біледі аспаптар мен құрылғылар параметрлерін өлшеуге арналған электр 

тізбектерінде және олардың жіктелуі; - өлшеу әдістері мен тәсілдері, 

оларды автоматтандыру; - анықтау әдістемесін өлшеу қателігінің ықпалы 
және өлшеу аспаптарының өлшеу дәлдігіне 

Ц3.1 

КК17 метрологиялық қамтамасыз ету негіздері туралы түсінік болу; ақпарат 

туралы, әдістері, оны сақтау, өңдеу және беру туралы; ақпараттық – өлшеу 

Ц3.2 
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жүйелері мемлекеттік жүйесі туралы аспаптар 

құралдарының сипаттамасын білуге; өлшеу түрлері мен әдістері өлшеу; 

өлшеу түрлендіргіштері және электромеханикалық аспаптар; көпірлер 
және компенсаторлар;аспаптар мен түрлендіргіштер үшін электрлік емес 

шамаларды өлшеу 

Ц3.2 

Білу, эксперимент жүргізуге, электротехникалық қондырғыларда 

құралдарын пайдалану; ақпараттық – өлшеу техникасы; пайдалану негізгі 
тәсілдерін, өңдеу эксперименттік деректерді бағалау; өлшеу қателігі; 

өлшеу электрлік және электрлік емес шамалар 

Ц3.2 

КК18 Түсіну негізгі әдістері талдау міндеттерді электромагниттік өріс теориясын 

қолдану математикалық аппараттар талдау үшін ескеру физикалық заңдар, 
электромагниттік өріс заңдар, электромагниттік өріс теориясын шешетін 

негізгі міндеттері; математикалық аппарат талдау ескере отырып меңгеруі, 

физикалық заңдар мен заңдар электромагниттік өріс, міндеттердің негізгі 
электромагниттік өріс теориясы тәсілдерін шешу кезінде өзін-өзі бақылау. 

Ц4.1 

КК19 электртехникалық есептерді қалыптастыру әзірлеу және ортақ тәсілдерді 

тұжырымдау және шешу; білім негізгі заңдары мен әдістерін теориясы 

электромагниттік өріс теориясы-электрлік және магниттік тізбектері мен 
оларды қолдану үшін практикалық міндеттерді шешу; 

қабылданған нақты техникалық шешімдерді электр қондырғыларын 

пайдалану кезінде ғылыми негіздеу. 

Ц4.2 

КК20 Біледі жалпы сұрақтар технологиялық процестерді өндіру, беру, бөлу және 
электр энергиясын тұтыну; жалпы мәселелері басқармасының электр 

энергетикалық объектілері, өзара іс-қимыл принциптерін, әкімшілік, жедел 

және жедел-жөндеуші персонал. Біледі даму тарихы кәсіпорын;-
кәсіпорынның басқару құрылымын;-негізгі элементтері, мақсаты, 

құрылғысы, электр таратқыш әуе желілерін;-негізгі элементтері, мақсаты, 

құрылғысы, кабельді электр беру желілерінің;-негізгі элементтері, мақсаты, 

құрылысы, трансформаторлы қосалқы станциялардың технологиялық 
процесі; цех бойынша жүргізілетін тәжірибе. 

Ц5 

Біледі жүргізуге қарапайым эксперименттер және электр өлшеу және 

талдау, алынған эксперименттік жолмен нәтижелері; –құрастыру және 
талдау простейшую техникалық құжаттаманы;–компьютерді құрал ретінде 

ақпараттармен жұмыс жасау. 

Ц5 

Меңгерген негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын алу, сақтау, қайта 

өңдеу ақпарат 

Ц5 
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А:      ӘКІМШІЛІК  ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Mod 2.5. MBIP 

2 Модуль атауы Инженерлік дайындыққа кіріспе модулі 

1) Өндірістік электроника/ Энергетикадағы күштік электроника 
2)Электромагнитті өріс теориясы/таратылған параметрлері бар 

тізбектер 

3) Электр энергетикасындағы инженерлік шығармашылық 
негіздері/ электр Энергетикасы 

4) өндірістік  практика  

3 Модуль әзірлегендер Шабдиров Д.Н., Калиманов А.А, Рахметова И.А, Ундасинова А.Б 

4 Модуль иесінің кафедрасы Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 

5 Модульді іске асыруға 

қатысқан басқада 

кафедралар 

 

Кафедра % қатысу 

Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли 

75 

Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

25 

 модуль игеру ұзақтығы 4 тоқсан- оқу мерзімі 2 жыл 
1 тоқсан – оқу мерзімі 3 жыл 

 

6 Тіл оқыту және бағалау Орыс, қазақ, шетел 

7 Академиялық кредиттер 

саны 

20 кредиттер 

8 модульдің деректемелері / 

пререквизиттері 

   

В. ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамсы  
Модуль "Жалпы энергетика" базалық модульдер кәсіптік циклдің бірі болып табылады, мамандар даярлау 

кезінде электр энергетика бағыты және қалыптастыруда инженерлік ойлау маңызды рөл атқарады. Зерттеу 

нәтижесінде аталған модуль білім алушылардың бойында қалыптасады, ғылыми білім және түсіну 

физикалық процестердің мәнін алу, беру және энергияны түрлендіру, әзірлеу мәселелерін түсінуді ұтымды 
және тиімді пайдалану, энергетикалық және материалдық ресурстарды дамыту, экологиялық қауіпсіз 

тәсілдерінің қуат алу, ынталандыру, олардың қызметін баламалы көздерін дамыту үшін электр 

энергиясын, дағдылары, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жобалық, энергетика объектілерінде 
технологиялық және пайдалану қызметі. 

  

 

Модуль мақсаты: 

Ц1.1 Қазақстан Республикасы білім беру үрдістері және заңнамалық база электр энергетикасы, 
энергетикалық ресурстарға, Сатып алу тәсілдері мен құралдарына қайта құру, оларды электр 

энергиясына, принциптеріне беру, бөлу энергиясын тәсілдерін автоматты түрде жою ақаулар мен 

қалыпсыз режимдері электр энергия жүйелерінің бөліктері, білім алу негіздері бойынша-энергияны 
түрлендіру, отын, электр энергиясы, түрлерін зерттеу электр станцияларының, конструкциялардың 

негізгі агрегаттар, процестерді; олардың болуы туралы түсінік және оның негізгі тұтынушы 

Қазақстан. Туралы білімді і табиғи энергия көздерін түрлендіру тәсілдері, оларды электр және 

жылу энергиясынақалыптастыру түрлер 

Ц1.2 Мақсаты пәнді меңгеру Негіздері "инженерлік шығармашылық" болып табылады зерттеу 

тарихы инженерлік ойлар, түсініктер қалыптастыру облысы, объектілері, түрлері және 

міндеттері инженерлік қызметті, сондай-ақ негіздерін инженерлік мәдениет. 

Ц2.1 Оқыту білім алушылардың қауіпсіздігін, денсаулығын және жұмыс қабілеттілігін еңбек процесінде 

адамның. Студенттерді оқыту теориялық негіздері туралы түсініктің қоршаған ортаға, оның 
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ластануы және іс-шаралар қоршаған ортаны қорғау бойынша практикалық дағдыларды анықтау 

ластану қоршаған ортаға. Оқыту білім алушылардың еңбек заңнамасының негіздерін, жалпы 
мәселелерін, еңбекті қорғау, өндірістік санитария, қауіпсіздік техникасы, өрт техникасы және өрт 

қауіпсіздігі, өндірісте танысу, қолданыстағы нормаларға, ережелерге, нұсқауларға және мемст-ға 

сәйкес қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт профилактикасы. 

Ц2.2 Білім беру болашақ мамандарға: жасау қауіпсіз және зиянсыз еңбек жағдайларын, сондай-ақ 
тіршілік; қауіпсіздік шараларын сақтау кезінде өндірістік жабдықтарды монтаждау және 

пайдалану; болжау және қабылдау сауатты шешімдер төтенше жағдайларда халықты қорғау және 

өндірістік персоналды, шаруашылық жүргізу объектілерін ықтимал авариялар мен апаттардың 
салдарын, өлеңдер өзге де зілзалалар, қолдану осы заманғы зақымдау құралдарын және олардың 

салдарын жою. Дайындау саласында өндірістік қызметті пайдалану, монтаждау және баптау, 

сервистік қызмет көрсету және сынау, диагностика және мониторинг электр энергетикалық және 

электр техникалық жабдықты даярлау бейініне сәйкес талаптарды сақтай отырып, қоршаған 
ортаны қорғау, қамтамасыз ету және қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігін өндіру. 

Қалыптастыру, кәсіби білім мәселелері бойынша еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, 

өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және электр қондырғыларында 

12 Оқыту нәтижелері  

Код РО сипаттамсы Код мақсаты 

КК 

21 

негізгі анықтау электр желілері біледі; энергия ресурстарының негізгі 

түрлеріне, түрлендіру тәсілдері, оларды электр және жылу энергиясына; негізгі 
типтері энергетикалық қондырғылар; құрамы мен құрылымын 

электрэнергетикалық жүйе мен электр станциялары; талдау технологиялық 

схемасы электр және жылу энергиясын өндіру; ЖЭС және АЭС пайдалана 

отырып, жылу тәсімі есептеледі, диаграммалармен және кестелермен су және 
сулы бу; таңдау негізгі құрал-жабдықтар электр станцияларының берілген 

параметрлер бойынша; айқындауға санының пайда болатын электр 

станцияларында зиянды шығарындылар; ұсыну мөлшерін төмендету жолдарын; 
мақсаты, функциялары, релелік қорғау қойылатын негізгі талаптар мен оның 

қасиеттері, тиімділік көрсеткіштері, негізгі түрлері және конструкциялары реле 

принциптері, олардың қолданылуын білу; физикалық негіздерін қалыптастыру 
электр тұтынудың режимдерін, әдістері мен практикалық тәсілдерін, электрлік 

жүктемені есептеудің жекелеген элементтерінің және электрмен жабдықтау 

жүйелерінің жалпы, әдістерін таңдау және оларды орналастыру өтеу және 

реттейтін құрылғылар; білу қабілеті алмастыру схемасының элементтерінің 
электрмен жабдықтау жүйелерін, кейінгі есеп айырысу. 

Ц1.1 

Қабілетті дағдыларын меңгеру талдау технологиялық схемаларын электр және 

жылу энергиясын өндіру; қауіпсіздік техникасы қолдана білуі кезіндегі 
қарапайым электротехникалық жабдықтар пайдалану; электр техникалық 

құрылғылар шешу үшін нақты техникалық міндеттерді шешу кезінде зерттеу 

таңдау, жобалау және пайдалану тиісті жабдықтарды пайдалану; бағалау 

әдістері негізгі түрлерінің энергия түрлендіру және оларды электр және жылу 
энергиясына; схема есептеу және негізгі жабдықтың элементтері, екінші 

шынжырлар, қорғау және автоматика құрылғылары электр энергетикалық 

объектілерін; сене жұмыс режимдері, электр энергетикасы қондырғылары, әр 
түрлі мақсаттағы анықтау, жабдықтың құрамы мен оның параметрлерін, 

схемалар электр энергетикалық объектілерін бағалау; рөлі электр энергиясын, 

заманауи қоғам өміріндегі бағалау; жетістіктері, отан туралы, электр 

энергетикасы, талдау, технологиялық сұлбалары, электр және жылу энергиясын 
өндіру; рассчитывать жылу тәсімі, ЖЭС және АЭС пайдалана отырып, 

диаграммалармен және кестелермен су және сулы бу; таңдау негізгі құрал-

жабдықтар электр станцияларының берілген параметрлер бойынша; есептеу 
әдістемесін және қолдану, олардың алға қойылған міндеттерді шешу үшін 

пайдалану; бағдарлама параметрлерінің есептерін энергетикалық қондырғылар; 

іздеу және талдау ғылыми-техникалық ақпаратты және таңдауға қажетті 
материалдарды бағалау; рөлі электр энергиясын, заманауи қоғам өміріндегі 

бағалау; жетістіктері, отан туралы, электр энергетикасы 

КК 

22 

Істей білуі тиіс: негізгі ұғымдар техниканы қабылдау процесінде ақпаратты 

талдау және проблемалық жағдайларда пайдалану, мақсаттарды анықтау, 

Ц1.2 
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оларды жою; өз бетінше орындауға қоюды, техникалық тапсырмаларды құру, 

жаңа техника және технологиялар, құрамын анықтау, олардың өлшемдерін 
тиімділігін жүзеге асыру; өз бетінше іздеу техникалық мәселелерді шешу 

әдістерін инженерлік шығармашылық пайдалану; білім интуитивных, 

эвристических және алгоритмдік әдістерін инженерлік шығармашылық үшін 

өзін-өзі дамыту мен өз білімін жетілдіру; ресімдеуге техникалық шешім 
инженерлік міндеттері сипаттау түрінде болжамды өнертабыс; 

Меңгеру керек: ақпаратты талдау және қорыту туралы проблемалық жағдайлар 

қою кезінде техникалық тапсырмаларды шешу; қойылған техникалық 
міндеттерді жасау жөніндегі жаңа техника мен технологияларды таңдау, 

олардың тиімділігі критерийлерін іздеу; техникалық мәселелерді шешу, 

интуитивными, эвристическими және алгоритмическими әдістермен 

инженерлік шығармашылық сипаттамасы техникалық шешімдер инженерлік 
міндеттерді нысан өнертабыс сипаттамасы; 

КК 

23 

қолданыстағы нормалар, ережелер, нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес, 

қауіпсіздік техникасын пайдалана білу,, өндірістік санитария және өрт алдын 
алу, еңбек заңнамасының негіздеріне; қабілетті ережелерін қолдануға өрт 

сөндіру техникасы және өрт қауіпсіздігі, өндірісте, электр қауіпсіздігі 

ережелерін білу; қоршаған ортаны қорғау саласындағы ластанудан; Мүмкін 

жобалау қызметі " мамандығы бойынша қазіргі заманғы әдістерін қолдана 
отырып, еңбекті қорғау, өндірістік санитария, қауіпсіздік техникасы және 

қоршаған ортаны қорғау 

Ц2.1 

 

Қабілетті түсіндіру мақсаты, мазмұны және даму тенденциялары қоршаған 
ортаны қорғау және еңбек; Білу және қолдану әдістері көздерін айқындау және 

құрамын ластаушы заттар өндірісінде; алған білімдерін өндірістік санитария, 

электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі тәжірибесінде жоспарларын Әзірлеу 

бойынша табиғат қорғау іс-шаралары жөніндегі нұсқаулықтар; еңбекті қорғау, 
өндірістік санитария және өрт профилактикасы 

қолданыстағы нормалар пайдалануға қабілетті, ережелер, нұсқаулықтар және 

талаптар бойынша қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт алдын 
алу, еңбек заңнамасы ережелері; өрт техникасы және өрт қауіпсіздігі, өндірісте, 

электр қауіпсіздігі ережелерін білу; қоршаған ортаны ластанудан қорғау 

саласындағы ережелерін білу 

КК  

24 

Біледі түрлері және жүргізу ережелері бойынша нұсқаулықтар еңбекті қорғау; 
ықтимал қауіпті және зиянды факторлар мен қорғау құралдары; - әрекет улы 

заттардың адам ағзасына әсері; заңдар еңбекті қорғау саласында; алдын алу 

шаралары, өрт және жарылыстар; еңбекті қорғау бойынша нормативтік 
құжаттар және денсаулық негіздері, профгигиены, профсанитарии және өрт 

қауіпсіздігін; қауіпсіздіктің жалпы талаптары, кәсіпорын аумағында және 

өндірістік үй-жайларда; негізгі пайда болу себептері, өрт және жарылыстар; 

құқықтық және ұйымдастыру негіздері, еңбек қорғау, кәсіпорындағы шаралар 
жүйесін қауіпсіз пайдалану жөніндегі қауіпті өндірістік объектілер мен азайту, 

қоршаған ортаға зиянды әсерді, профилактикалық іс-шаралар қауіпсіздік 

техникасы мен өндірістік санитария ережелері; қызметкерлерінің құқықтары 
мен міндеттері еңбекті қорғау; қауіпсіз пайдалану қағидасы қондырғылар мен 

аппараттарды; еңбекті қорғау ережелері мен нормалары, қауіпсіздік техникасы, 

жеке және өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау; шекті рұқсат етілген 

концентрациясы (ШРК) және жеке қорғану құралдары; принциптері дамуын 
болжау оқиғалар салдарларының бағалау және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайлар және дүлей құбылыстар; құралдары мен әдістері қауіпсіздігін 

арттыру, техникалық құралдар мен технологиялық процестер. 

Ц2.2 

қауіпсіздік техникасының өндірістік объектіде пайдалануға жай-күйі, 

бағалай алады; жеке және топтық қорғау; қолдануға қауіпсіз еңбек 

тәсілдерін кәсіпорын аумағында және өндірістік үй-жайларда пайдалануға; 

экобиозащитную және өртке қарсы техника; анықтау және талдау 

жүргізу травмоопасных және зиянды факторлардың кәсіптік қызмет 

саласында; ережелерін сақтау, еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария 

және өрт қауіпсіздігі 
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А:    ӘКІМШІЛІК  ҮШІН АҚПАРАТ 

1. Модуль коды  Mod 2.6. МSITTS 

2. Модуль атауы Жүйедегі қазіргі заманауи IT технологиясының 

модулі 

1. Қазіргі заманғы IT технологиясы/ IT басқару 

2. Электр энергетикалық жүйелер мен желілер/ 
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Электр тұтынуды болжау модельдері. 

3. Электромеханикалық және мұнай-газ 

құрылғыларының электр жетегі/ Энергия 

үнемдеу және электр энергиясының сапасы 

3. Модуль әзірлегендер Нурпейс Г.С., Рахметова И.А 

4. Модуль иесінің кафедрасы Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

5. Модульді іске асыруға 

қатысқан басқада кафедралар 

 

кафедра % қатысу 

Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли 

100 

  

6. модуль игеру ұзақтығы 

тоқсан оқу мерзімі 

2 тоқсан – оқу мерзімі 3 жыл 

7. Тіл оқыту және бағалау Қазақ, орыс, шетел 

8. Академиялық кредиттер саны 15 кредит 

9. модульдің деректемелері / 

пререквизиттері 

Теориялық электротехника негізі; 

Электрлік өлшеу; 

Электромагниттік өріс теориясы; 

Жоғары кернеу қондыру изоляциясы 

B: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы       

Пән негіздерін оқып-үйренуге арналған электр энергиясын беру және тарату. Осы модуль 

зерттеуге бағытталған пән "электр Энергетикалық жүйелер" болып табылады алуға қажетті 

білім саласындағы есептеу және талдау жұмыс режимдерін электр энергетикалық жүйелер мен 

желілер. Туралы мәліметтерді қамтиды электр энергетикалық жүйелер және олардың 

элементтері, есеп айырысу белгіленген режимдерін және электр желілерін, қарайды негізгі 

параметрлеріне қойылатын талаптар электр энергиясының сапасын. Туралы мәліметтерді 

қамтиды әдістері есептеу қалыпты және ерекше белгіленген режимдерін және күрделі 

энергетикалық желілер. Зерттейді, техникалық-экономикалық жобалау негіздері және 

принциптері оңтайлы нұсқаларын таңдау электр желілерін дамыту, баяндайды жобалау әдістері 

электр жүйелерін жағдайында многокритериальности, есеп сенімділігін және сапасын жобалау 

кезінде электр энергетикалық жүйелер. 

11. Модуль мақсаты 

Ц 

1.1 

 Пән: "электр Энергетикалық жүйелер және тораптар" негіздерін оқып-үйренуге арналған 

электр энергиясын беру және тарату. Туралы мәліметтерді қамтиды электр энергетикалық 

жүйелер және олардың элементтері, есеп айырысу белгіленген режимдерін және электр 

желілерін, қарайды негізгі параметрлеріне қойылатын талаптар электр энергиясының 

сапасын. Туралы мәліметтерді қамтиды әдістері есептеу қалыпты және ерекше 

белгіленген режимдерін және күрделі энергетикалық желілер. Зерттейді, техникалық-

экономикалық жобалау негіздері және принциптері оңтайлы нұсқаларын таңдау электр 

желілерін дамыту, баяндайды жобалау әдістері электр жүйелерін жағдайында 

многокритериальности, есеп сенімділігін және сапасын жобалау кезінде электр 

энергетикалық жүйелер. 

Ц  

1.2 

Пәннің мақсаты "болжау Моделін электр тұтынудың қалыптастыру" ғылыми және кәсіби 

дағдыларын міндеттерді шешу кезінде басқару бойынша электр тұтынудың режимдерін 

электрмен жабдықтау жүйесіндегі кәсіпорындар мен қолдау жөніндегі ұтымды және 

оңтайлы жұмыс режімдерін электр жүктемелерін. 

Ц 

2.1 

Пәннің мақсаты "энергия жүйелерінің Сенімділігі" - бұл білім алу туралы қазіргі заманғы 

теориясы сенімділік техникасы және оны қолдану әдістерін электроэнергетикалық 

жүйелерде. Жүргізуге оңтайлы құрылымын анықтау электр энергетикалық жүйелер мен 

желілерді талдау негізінде және сенімділігін есептеу. Бағалауды жүргізуге әсер әр түрлі 

факторлардың сенімді электр энергетикалық жүйелер мен желілер. Меңгеруі 

статистикалық әдістермен бағалау сенімділігі. Дағдыларын дамыту міндеттерін шешу 
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бағалау және сенімділігін қамтамасыз ету, білік математикалық үлгілерін құру, есеп 

жүргізу және талдау процестердің қалыпты және авариялық ерекше схемалық-режимдік 

жағдайларда электр энергетикалық жүйелер. 

Ц 

2.2 

Пәннің мақсаты "Өнеркәсіптік кедергілер мен сапасы параметрлерін электр энергиясын" 

бұл қалыптастыру білім, білік және дағдыларын анықтау үшін қажетті электромагниттік 

объектіде энергетика, нормалау және азайту электромагниттік кедергілер. Зерттеу 

механизмдердің пайда болуы электромагниттік кедергілер және оларды азайту, 

сипаттамаларын және параметрлерін кедергі көздерін па-электр энергетикасы 

объектілерінде, пассивті помехоподавляющих құрылғылар, әдістерін және техникалық 

құралдарын сынау және сертификаттау элементтер екінші реттік тізбектердің арналған 

бөгетке саласындағы нормативтік құжаттардың ЭМҮ электр энергетикасындағы. Сондай-

ақ, қамтамасыз ету, тұтынушыларды электр энергиясымен кезінде нормированном 

ретінде, сенімділік және үнемділік. 

Ц3 

 

 

Өндірістік тәжірибе 1. Өндірістік практика мақсаты 1 болып табылады: теориялық және 

практикалық білімдерін, алынған білім алушының оқу кезінде арнайы пәндер; құқықтары 

мен міндеттерін зерттеу шебері, цех, учаске; зерттеу түрлерін процестердің және құрал-

жабдықтардың бір өндірістің ережелерін оқу, техникалық пайдалану және электр 

қондырғыларын орнату қағидаларын; жұмыс дағдыларын игеру техникалық құжаттаманы, 

ақпараттық желілер; әдістерімен танысу нақты өндірісті жоспарлау, бизнес-жоспарын, 

қаржы жоспарын, формаларымен және әдістерімен өнімді өткізу және оның бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Код 

мақсаттары 

ПК 1 электр желілерін конструктивті орындау біледі, әдістері мен құралдары 

және оларды реттеу режимдерін принциптері; электр энергиясын беру 

және тарату әдістері; жұмыс режимдерін есептеу электр энергетикалық 

жүйелер мен желілерді әдістері; кернеуді реттеу өтемақы параметрлерін 

және реактивті электр желілеріндегі қуат. 

Ц1.1 

Біледі: негізгі элементтерінің электр энергетикалық жүйелер мен 

желілер параметрлерін анықтау мен орын басу сұлбалары; орныққан 

режимдері есептейді, электр-энергетикалық жүйелері мен желілерінің; 

жобалау электр желісі; есептерді орындайды белгіленген режимдерін 

және электр желілері; 

Ц1.1 

 есептеу әдістемесін белгіленген режимдерін және электр-

энергетикалық жүйелері мен желілерінің қуат шығындарын электр 

энергиясын электр желілері меңгерген. Есептеу әдістерімен қуат 

ағынын электр желісі. Қазіргі заманғы бағдарламалық кешендермен 

есептеу тәртібін талдау және электр желісі. Әдістермен реттеу, 

параметрлерін электрлік режимдер мен электр энергиясының сапасын. 

электр тораптар мен жүйелер әдістермен жобалау. 

Ц1.1 

ПК2 кәсіпорынның электр энергиясын тұтынушы сипаттамалары ретінде 

Біледі; энергия балансы жүйесінде жасау жөніндегі негізгі ережелер; 

кәсіпорынның негізгі энергия үнемдеуші технологиялар 

пайдаланылатын кәсіпорындарда; әдістері модельдеу жүктеме 

кестелерінің; қалыптастыру әдістері кешенін тұтынушылардың 

реттеуші активті және реактивті қуатының; әдіснамасын әзірлеу 

басқару алгоритмі тұтынушылар – реттеушілер; құру негіздері АБЖ 

және зияткерлік жүйелерді электрмен жабдықтау. Нормалары және 

қойылатын талаптар ПКЭ әсері; ПКЭ жұмысқа электр 

қабылдағыштардың; бақылау әдістері және құралдары ПКЭ мен 

тәсілдері; техникалық құралдар сапасын арттыру электр энергиясын. 

Ц 1.2 
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Алмастыру схемасын құрайтын, электр желілері мен сене олардың 

параметрлері біледі. Есептеуді орындау, қуат ағынын элементтеріндегі 

электр желілерін анықтау және оларға қуат шығындары және электр 

энергиясын. Сене режимдік параметрлері электр желі. Жүзеге асыруға 

талдау және параметрлерін реттеу белгіленген режимдерін және электр 

энергетикалық жүйелердің қолмен көмегімен қазіргі заманғы 

бағдарламалық кешендер. 

Ц 1.2 

Меңгерген дағдылары есептеулерді реттеу сипаттамаларын 

электротехникалық құрылғылар; қалыптастыру статикалық 

сипаттамалары электротехникалық құрылғылар мен олардың кешенін; 

міндетін шешуге кешенді оңтайландыру электр тұтыну режимін және 

таңдауды жүргізу негізгі техникалық құралдарды қамтамасыз ететін 

оның техникалық іске асыру; жобалау АБЖ тұтынушылар - 

мемлекеттік реттеуші қуат. Нормаланған мәндері ПКЭ; бағалау 

әдістемелері ПКЭ; тәсілдермен және құралдармен қалыпқа келтіру 

ПКЭ. 

Ц 1.2 

ПК3 Әдістемесін меңгерген беріктік көрсеткіштерін есептеу электр 

энергетикалық жүйелер мен желілер. Дағдыларын жасау мөлшерінде 

айыппұл салуға әкеп алмастыру сұлбасын есептеу үшін сенімділік 

көрсеткіштері электр энергетикалық жүйелер мен желілер. Таңдайды 

құрамы жабдықтардың электр энергетикалық жүйелерде және 

желілерде бағалау сенімділік. 

Ц 2.1 

 Біледі энергетикалық балансында өнеркәсіптік кәсіпорынның негіздері 

тарифтік саясатты пайдалану кезінде электр энергиясын, энергия 

тұтынуды қалыптандыру ; 

Ц 2.1 

 Біледі есептеулер негізгі көрсеткіштерінің сенімділігі электрмен 

жабдықтау жүйелерін қазіргі сенімділік теориясының техника және оны 

қолдану әдістерін электрмен жабдықтау жүйелеріндегі қалалар, 

өнеркәсіптік кәсіпорындар. Пайдалану ережесі ұтымды электр 

энергиясын тұтыну. 

Ц 2.1 

ПК4 электромагниттік кедергілер көздері және түрлері біледі, олардың 

сипаттамалары, арналар тарату әдістері мен олардан қорғану жолдары, 

сапасына қойылатын талаптар, электр энергиясын және өлшеу 

тәсілдері, оның сипаттамасы. сыртқы әсерге тұрақтылығы қазіргі 

заманғы аппаратураны қайталама тізбек қосалқы станция 

жабдықтарына қойылатын негізгі талаптар. 

Ц 2.2 

 ЭМӨ деңгейі және тәжірибеде қолдану әр түрлі әдістері мен құралдары 

ЭМӨ-электр энергетикасы объектілерінде өзгертуді біледі. Қолдануға 

инженерлік есептеу әдістері мен құралдарын таңдау кедергілерден 

қорғау. Есептеу әр түрлі көрсеткіштерінің сапасы; кернеуді өлшеуге 

сапа көрсеткіштері кернеу. 

Ц 2.2 

 Меңгерген дағдылары есептеу сипаттамаларын помехоподавляющих 

құрылғылар. Дағдыларын кернеуліктерін есептеу электромагнит. 

Дағдыларын қолдану нормативтік-құқық вой құжаттама саласындағы 

электромагниттік үйлесімділік практикасы. 

Ц 2.2 

ПК5 Нәтижесінде, өндірістік практикадан өтетін білім алушы жекелеген 

қауіпсіз ереже түрлерін электр қондырғыларындағы жұмыс және электр 

желілерінде өндіруді біледі; құжаттардың тізбесі ресімделетін 

өндірістің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін электр 

қондырғыларындағы жұмыс және электр беріліс желілерінде; негізгі 

электр станциялары мен қосалқы станциялар. қауіпсіз еңбек 

жағдайлары қамтамасыз ету жұмыстарды жүргізу кезінде электр 

Ц2 
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қондырғыларында және электр желілеріндегі жоспарлы және апаттық 

жұмыстарға; еңбекті қорғау жөніндегі жедел журналдар білімін 

тексерудің біледі; 

13 әдебиеттер 
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пособие, 2013.–80 с. 

7. Привезенцев В.А., Гроднев И.И., Холодный С.Д., Рязанов И.Б. Основы кабельной 

техники. –М.: Энергия, 2011. –472 с. 

8. Уиди Б. Кабельные линии высокого напряжения. –М.: Энергоатомиздат, 2012. –232 с. 

9. Магидин Ф.А. Воздушные линии передачи. Электромонтажные работы. –М.: Высш. шк., 

2012. –208с. 

10. Белоруссов Н.И., Саакян А.Е., Яковлева А.И. Электрические кабели, провода и шнуры. 
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3. Кучер В.Я. Конструкция воздушных и кабельных линий электропередач: учебное 
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А:    ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 модуль коды  Mod 2.7.Модуль EST 

2 Модуль атауы Модуль энергия үнемдеуші технологиялар  
1. Электр энергетикалық жүйелерді пайдалану/ Электр 

станциясының электр жабдықтарын пайдалану негіздері. 

2. Электр энергиясын беру жүйелерін жобалау / Аса жоғары 

кернеулі алыс электр беру 
3.электр үнемдеу технологиясының инновациясы 

4. өндірістік тәжірибе 

3 Модуль әзірлеушілер Ундасинова А.Б. 

4 Модуль иесінің кафедрасы Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 

5 Модульді іске асыруға 

қатысқан басқада 

кафедралар 

Кафедра % қатысу 

Инженерные, обрабатывающие и 
строительные отрасли 

100 

  

6 Модуль игеру ұзақтығы 

Тоқсан оқу мерзімі 

3 тоқсан-оқу мерзімі 3 жыл 

1 тоқсан-оқу мерзімі 4 жыл 

7 Оқыту тілі мен бағалау Орыс, қазақ, шетел тілі 
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8 Академиялық кредиттер 

саны 

18 кредит 

9 Модуль 

деректемелері/перереквизи

ттер 

Электротехниканың теориялық негіздері;  
Электрлік машина;  

В: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы       
Модуль Электр машиналары және коммутация вариативті компонент теориялық білімді 

қалыптастыратын білім алушылардың дайындығын зерделеу болып табылады, практикалық білігі мен 

дағдысын қолдану алгоритмдерін есептеу электромагниттік өтпелі процестер кезінде пайда болатын 
қысқа тұйықталу және басқа да бұзушылықтар, қалыпты жұмыс режимі-электр энергетикасы жүйесінің, 

сондай-ақ білімді қажетті түсіну үшін өтпелі процестерді электромеханикалық жүйелер және олардың 

тұрақтылығын режимдерін өзгерту және ауытқуына жұмыс режимін қалыпты. Сондай-ақ қалыптастыру 

білім алушылардың кәсіби дағдыларын мәселелерінде пайдалану электр бөлігінде электр станциялары. 

11 Модуль мақсаты 

Ц1 білім алушылардың білімін зерттеу саласындағы электрлік машиналар мен трансформаторлар 

Даярлауға және қалыптастыру, өнеркәсіптік және күшті электроника, электрлік жарықтандыру 

өнеркәсіптік кәсіпорындар мен қондырғылардың, электр механигіне және электротехникалық 
жабдық. 

Ц1 Тәжірибелік дағдыларды алу, пайдалану және электр машиналарын жобалау құрамында 

электр энергетикасы объектілерін білу; материалдарды өндіру кезінде қолданылатын 

турбо-, гидрогенераторлардың және электр қозғалтқыштардың білу ;алдын алу 

авариялар мен істен шығуы, электр машиналар білу; аварияларды тергеп-тексеру электр 

энергетикасы объектілерін тексеріп, жұмысқа қабылдау кезінде кәсіби білімі; 

персоналды қабылдау және негіздеу нақты техникалық шешімдерді құрастыру кезінде 

электр энергетикалық жабдықтар. 

Ц2.1 "Өнеркәсіптік электроника" зерттеу электромагниттік процестерді құрылғыларда энергетикалық 
электроника және оны басқару жүйесі үшін жоғары тиімді пайдалану, жаңғырту және жобалау 

құрылғылардың энергетикалық электроника. 

Ц2.2 Пәнді игеру мақсаты "Күштік электроника" болып табылады: туралы білімді қалыптастыру 
күштік электроника сияқты құрылғылардың құрамына кіретін әр түрлі объектілерді электр 

техникасы және электр энергетикасы; зерттеу міндеттерді эксперименттік зерттеулер, теория 

мен техника экспериментті жобалау, сынау және өндіру блоктарының күштік электроника. 

Ц 3.1 Пән "Өтпелі процестер", " электр энергетикасы туралы білімді қалыптастыру қазіргі заманғы 
әдістері модельдеу және есептеу өтпелі процестерді ЭЭЖ. Өтпелі процестерді үйрену кезінде әр 

түрлі жағдайларда және возмущениях алу және бастапқы дағдыларын практикалық міндеттерді 

шешу пайдалану және жобалау энергия. 

Ц 3.2 Пән "Электр жоғары вольтты КС" білім алушыларын дайындау жұмысына электр 

жабдықтарын пайдалану электр станцияларының және қосалқы станцияларының, 

орындауға жекелеген бөліктерін жобалардың электр бөлігінде электр станциялары мен 

қосалқы станциялардың қосымша зерттеулер жүргізу жұмысының сенімділігін 

арттыруға бағытталған электр станциялары мен қосалқы станциялар. 

Ц 4 Өндірістік практика -2. Тәжірибелік дағдыларды монтаждау, техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу электр қондырғылары мен релелік қорғау. Зерттеу құрылғысы 

және пайдалану жүйелерін релелік қорғау (РЗ) жабдықтарды және автоматтандыру, 

энергия жүйелерінің танысу жүргізу кестесіне сәйкес жоспарлы-алдын алу жұмыстарын 

релелік қорғау мен автоматика және практикалық дағдыларды алу оларды жүргізу 

кезінде, сондай-ақ зерттеу құрылғысы және пайдалану жарықтандыру желілері және 

жарық көздері, таныстыруда жүргізу кестесіне сәйкес жоспарлы-алдын алу жұмыстарын 

жарықтандыру қондырғыларын алу және оларды өткізу кезінде практикалық дағдылар. 

12 Оқу нәтижесі  

Код РО сипаттамасы Код мақсаты 

ПК6 Меңгерген білімді принциптері туралы құрылғысы және әрекет ету, әр 
түрлі типтегі электр машиналары мен трансформаторлар; бар туралы 

түсінік физикалық құбылыстар болып жатқан электрлік машиналар мен 

трансформаторлардағы әртүрлі жұмыс режимінде. Қабілетті сыни 

Ц1 
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тұрғыдан ұғыну, талдау және сипаттау процестер жүйелерінде қамтитын 

электрлік машиналар және трансформаторлар-сынау электр машиналар 
мен трансформаторлар. Дағдыларын игеру, пайдалану қағидаттары таңдау 

электр қозғалтқыштар үшін өнеркәсіптік және тұрмыстық құрал-

жабдықтар; әдістермен сынау электр машиналары; тәсілдермен 

ақаулықтарды анықтау электр машиналар мен трансформаторлар. 

ПК 7 жеке және техникалық негіздерін құру мен жұмыс істеу элементтері 

электроника, негізгі түрлері жартылай өткізгіш элементтер және олардың 

негізгі параметрлері, негізгі схемаларын қосу және олардың жұмыс 
принциптерін игеру,. Оқушыларды білім алушылардың түрлері 

электрондық түрлендіргіштердің ақпарат және электр энергиясын 

облыстарымен және оларды қолдану; ақпарат беру туралы түрлерінде 

пайдаланылатын жартылай өткізгіш аспаптар мен микросхемалардағы, 
қабылдауға үйрету және негіздеу нақты техникалық шешімдерді кейіннен 

электроника құру үшін элементтер электр энергетикасы саласындағы 

құрастыру ұсынуға тиімді міндеттерді шешу бойынша таңдау  

Ц2.1 

Қабілетті баяндау негізгі элементтік базасын электроника және 

қолдану принципі, негізгі электрондық құрылғылар жүргізу, негізгі 

есеп айырысу әрі қарай электронды схемалар; есептеу әдістерін 

қолдану диаграммаларды полупроводниковыми элементтері; 

бағдарлай жартылай өткізгіш техника және байланыс техникасы; 

білу және ажырата білуі тиіс негізгі түйіндері электронды техника; 

құрастыруға қарапайым тораптарын қамтитын, жартылай өткізгіш 

элементтері; өз бетімен жұмыс істеуге, шешім қабылдауға, өз кәсіби 

қызметі; талдау әр түрлі талқылау, көпшілік алдында сөз сөйлеуге, 

дәлелді пікірталасқа және пікірталасқа; 

Ц2.1 

 Білуге физикалық негіздері жартылай өткізгіш элементтерінің жұмыс істеу 

принципі; жартылай өткізгіш элементтер; схемаларын қосу элементтерін 

негізгі түрлері; негізгі элементтерін функционалдық мақсаты; электронды 

техника элементтік базасына; жартылай өткізгіш аспаптарының түрлі 
мақсаттағы жұмыс құрылғысы және жұмыс істеу принципі; сандық және 

аналогты құрылғылардың жұмыс істеу қағидаттары; 

Ц2.1 

ПК 8 негізгі заманауи аспаптар энергетикалық электроника қабілетті 

меңгеру;талдау тәсілдері, энергетикалық тиімділікті арттыру мен сапалық 
көрсеткіштерді демалыс электр құрылғыларының энергетикалық 

электроника көрсетуге үлгілік жүйесінің энергетикалық электроника 

ұсынуға оңтайлы схемасы түрлендіргіш электр энергиясын іске асыру үшін 
энергия үнемдеу технологиясы 

Ц2.2 

электр техникасы және электр энергетикасы күштік электроника сияқты 

блоктар құрамына кіретін әр түрлі объектілерді орнату қабілетті 

сипаттауы; физикалық құбылыстар, құрылғылар күштік электроника және 
технология теориясының негіздері, күштік электроника; міндеттері 

эксперименттік зерттеу; теориясы мен техникасын, экспериментті жобалау, 

сынау және өндіру құрылғыларды күштік электроника. жүргізу теориясы 
мен техникасын, экспериментті жобалау, сынау және өндіру құрылғыларды 

күштік электроника. 

Ц2.2 

 Білуге тиіс: жіктелуі, мақсаты, негізгі схемотехникалық шешім 

құрылғыларды күштік электроника; күштік жартылай өткізгіш аспаптар 
және түрлендіргіштер, құралы ретінде жұмыс режимдерін басқару, қорғау 

және параметрлерін реттеу электротехникалық және электроэнергетикалық 

жүйелер; физикалық құбылыстар, жартылай өткізгіш аспаптар мен 
теориясының негіздері жартылай өткізгіш аспаптардың жұмыс қағидаты; 

қазіргі заманғы күштік жартылай өткізгіш аспаптарының ерекшеліктері, 

олардың конструкциясында әдістері; жобалау, сынау және модельдеу 
күштік түрлендіргіш құрылғылар; 

Ц2.2 

ПК 9 Біледі модель элементтерінің энергия есептеулерінде қолданылатын 

белгіленген режимдер мен ауыспалы процестер. Теориясының негіздері 

Ц3.1 
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электромагниттік өтпелі процестер. Математикалық модельдің негізгі күш 

элементтерінің энергия жүйелерінің есептеу әдістері; электромагниттік 
өтпелі процестер. Өту ерекшеліктері электромагниттік өтпелі процестерді 

синхронды генераторлар, трансформаторлар, желілер және басқа да 

элементтеріндегі энергия және оларды талдау әдістері пайдалана отырып, 

заманауи математикалық аппарат. 

 Біледі құрайтын есептік схемалар және тиісті алмастыру сұлбасы қатысты 

токам тура, кері және нөлдік ретті және параметрлерін анықтау, әр түрлі 

осы элементтердің схемалары әртүрлі әдістермен. Параметрлерін анықтау 
элементтерінің схемалары. 

Ц3.1 

 Меңгерген дағдылары өтпелі процестер кезінде үш фазалық және 

симметриялық емес қысқа тұйықталу, сондай-ақ үзіліс фазалардың 

есептеулер. 

Ц3.1 

ПК 10 Біледі, қазіргі заманғы электр жабдықтары және оның сипаттамалары, 

негізгі схемаларын, электр қосылыстарының электр станциялары мен 

қосалқы станциялардың конструкцияларының ерекшеліктері таратушы 

құрылғылардың түрлі. Қандай электр жабдықтары үшін пайдаланылады 
өндіру және электр энергиясын беру ЭС және ҚС, оның функционалдық 

мақсаты және негізгі типтері. Белгілер жабдықтың электр схемасында. 

Жұмыс істеу принциптері коммутациялық электр аппараттарының, сондай-
ақ аппараттар. Конструкцияның заманауи ашық және жабық (жиынтық) 

бөліп таратқыш құрылғылар мен трансформаторлық қосалқы станциялар 

Ц3.2 

 Сүрелері электр схемалары, қосалқы станциялардың энергия жүйелерінің. 

Таңдау электр аппараттары жұмыс жағдайлары бойынша пайдалану 
режимдерінде және режимдерінде қысқа тұйықталу. 

Ц3.2 

 Меңгерген дағдылары таңдау жоғары вольтты электр аппараттарының: 

ажыратқыштар, өлшеуіш ток және кернеу трансформаторларын. 
Дағдылары жобалау және пайдалану электр бөлігінде электр станциялары 

мен қосалқы станциялар, сондай-ақ зерттеу физикалық процестерді электр 

жабдықтар жұмыс істеу кезінде. 

Ц3.2 

ПК 11 Біледі, электр машиналарының түрлері және олардың негізгі 
сипаттамалары. Пайдалану талаптары әр түрлі электр машиналары. 

Негіздері. Схемалары және негізгі электр техникалық және коммутациялық 

жабдықтар, электр станциялары мен қосалқы станциялар. Орындау 
принциптері және сынау, оқшаулау жоғары кернеу. Бағалай алады жай-

күйі электр жабдықтарын; монтаждау, жөндеу және алдын-жабдықтар-

электр энергетикасы объектілерінде. Меңгерген талдау әдістерімен жұмыс 

режимдерін электр энергетикалық және электр техникалық жабдықтар 
және жүйелер; дағдыларын стандартты сынау электр энергетикалық және 

электр техникалық жабдықтың пайдалану әдістерімен және оқшаулағышты 

сынау; жоғары кернеу дағдыларын монтаждау және электр жабдықтарын 
жөндеу. 

Ц4.1 
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A: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1. модуль коды Mod 3.1. Модуль EMK 

2. Модуль атауы Электр машиналары және коммутация 

модулі  

1. Электр машиналары  

2. Электр энергиясын өндіру  

3. Электр энергетикасындағы өтпелі процестер/ 

Жоғары вольтты қосалқы станциялардың электр 

жабдықтары/ 

4. Өндірістік тәжірибе 

3. Модуль әзірлеушілер Калиманов А.А., Шабдиров Д.Н., Оразбаев Б., 

Ундасинова А. Б. 

4. Модуль иесінің кафедрасы Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

5. Модульді іске асыруға қатысқан 

басқада кафедралар 

кафедра % қатысу 

Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли 

100 

  

6. Модуль игеру ұзақтығы 

Тоқсан оқу мерзімі 

4 тоқсан – оқу мерзімі 3 жыл 

1 тоқсан – оқу мерзімі 4 жыл 

3 тоқсан – оқу мерзімі 4 жыл 

7. Оқыту тілі мен бағалау Қазақ, орыс, шетел тілі 

8. Академиялық кредиттер саны 15 кредит 

9. Модуль 

деректемелері/перереквизиттер 

"Электротехниканың теориялық негіздері", 

"Электрлік машиналар" 

B: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы 

қалыптастыру нормативтік – құқықтық білім саласындағы энергия үнемдеу және энергия 

тиімділігін арттыру, білім, білік, дағдыларды тиімді пайдалану, энергетикалық ресурстарды, 

энергетикалық тексеруді өткізу, қолдану, осы білімдерді практикалық қызметте әзірлеу 

энергетикалық төлқұжат және энергия үнемдеу бағдарламаларының, энергия үнемдеу әлеуетін 

анықтау кәсіпорын, таңдау ең тиімді іс-шаралар әзірлеу кезінде, тасымалдау және тұтыну 

энергия. Үйрену әдістеріне талдау сапасын жақсарту және электр желілерінде энергия жүйелері 

мен электрмен жабдықтау жүйелері. Зерттеу ПКЭ белгілейтін нормативтік құжаттармен әсерін 

Бағалау; - ПКЭ жұмысқа электр қабылдағыштардың Қарау; бақылау әдістері мен құралдарын 

ПКЭ; Зерттеу тәсілдері мен техникалық құралдардың сапасын арттыру, электр энергиясын 

11. Модуль сипаттамасы 
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Ц 

1.1  

Пән "қашықтық электртасымалдаушы жоғарғы кернеу" қалыптастыруда уәделі ұсыну 

туралы процестерде болып жатқан желілерінде сверхвысокого кернеу айнымалы және 

тұрақты ток және іс-шаралар бағытталған арттыру, олардың өткізу қабілеті мен 

сенімділігін. Қалыптастыру білім алушылардың дағдыларын қолдану әдістерін есептеу 

желілерінің сверхвысокого кернеу таратылған параметрлі және өтелетін элементтері мен 

тәсілдерін қолдану өткізу қабілетін арттыру, осы желі. Сатып алу білім алушылардың 

дағдыларын жобалау және қызмет көрсету желілерін аса жоғары кернеу айнымалы және 

тұрақты ток, пайдалану нормативтік және анықтамалық құжаттар. 

Ц 

1.2 

Негізгі курстың мақсаты Жобалау жүйелері"," электр энергиясын қалыптастыру болып 

табылады білім алушыларды білім беру-электр энергиясын әр түрлі қашықтыққа және оны 

бөлу белгілі бір аумағы. 

Ц 

2.1 

Білімді қалыптастыру бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру және тиімді 

пайдалану, энергетикалық ресурстарды анықтау және жою, өндірістік емес шығындар, 

энергия ресурстарын қолдану бойынша құқықтық нормативтік құжаттар бойынша 

үнемдеу. Үйрену әдістеріне талдау сапасын жақсарту және электр желілерінде энергия 

жүйелері мен электрмен жабдықтау жүйелері. 

Ц 

2.2 

Қалыптастыру, білім алушылардың білімін жалпы физикалық заңдылықтарды 

электржетектің ерекшеліктері, өзара іс-қимыл электромеханикалық жүйелерді, білік 

математикалық үлгілерін құру, есеп жүргізу және талдау процестерін статика мен 

динамикада электромеханикалық жүйелерін, сондай-ақ білік бойынша есептеу және 

талдау параметрлерін анықтайтын электржетектің жұмысын. 

12 Оқу нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Код 

мақсаты 

ПК12 Біледі ерекшеліктерін ескеру электр режимдерін алыс электр 

берілісі желілерінің кезінде проктировании және пайдалану 

электр-энергетикалық жүйелер. Қандай бастапқы ақпаратты 

қажет есептеу кезінде ағынының электр желілеріндегі қуат. 

Табыс ету ерекшеліктері жүктемелер мен электр энергиясы 

көздерін есептеу кезінде белгіленген режимі электр желісі. 

Әдістері есептеу және талдау параметрлерін белгіленген 

режимдерін электр энергетикалық тораптар мен жүйелер. 

Параметрлері электр энергиясы сапасының негізгі бағыттары 

және оларды реттеу әдістері. 

Ц1.1 

Біледі орындауға, есеп айырысу және талдау, электр 

режимдерін алыс электр беру желілері. Құрайтын алмастыру 

схемасын, электр желілері мен сене олардың параметрлері. 

Есептеуді орындау қуат ағынын элементтеріндегі электр 

желілерін анықтау және оларға қуат шығындары және электр 

энергиясын. Сене режимдік параметрлері электр желі. Жүзеге 

асыруға талдау және параметрлерін реттеу белгіленген 

режимдерін және электр энергетикалық жүйелердің қолмен 

көмегімен қазіргі заманғы бағдарламалық кешендер. 

Ц1.1 

ПК13 Біледі терминологияны бойынша электр энергиясын беру және 

тарату. Негізгі нормативтік құжаттар. Физикалық процестер 

кезінде электр энергиясын беру мен таратудағы. алмастыру 

схемасының элементтерінің желілерін П, РЭ. Принциптері 

параметрлерін есептеу электр берілісі желілерінің, 

трансформаторлардың, өтемдік құрылғылар. Есептеу әдістері 

және азайту электр энергиясы және қуат шығынын. Әдістері 

электр есептеу оқылады, тұйықталмаған және тұйықталған 

электр беру желілерінің және электр энергиясын бөлу. Типтік 

схемалар желілерін П, РЭ және оларды қолдану. Негізгі 

Ц1.2 
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техникалық-экономикалық көрсеткіштері, критерийлері 

техникалық-экономикалық талдау және шешім қабылдау. 

Біледі сене параметрлері элементтерін желілерін П, РЭ. 

Есептеу және талдау жұмыс режимдері оқылады, 

тұйықталмаған және қарапайым тұйықталған электр желілері. 

Есептеу және төмендету және қуат шығындары электр 

желілерінде әр түрлі әдістермен. Таңдау номиналды кернеу 

электр желілері, қима өткізгіштер. Талдау режимдері 

жүйелердің П, РЭ қамтамасыз ету, электр энергиясының 

сапасы. 

Ц1.2 

ПК14 Біледі міндеттері энергия үнемдеу, негізгі заңнамалық және 

қуатты үнемдеу бойынша нормативтік құжаттар. Туралы 

жалпы ұғымдар аспаптық есепке алу және құралдарға 

қойылатын талаптар есепке алу. Негізгі әдістері мен 

техникалық құралдарын ұтымды пайдалану, электр энергиясы 

және азайту энергиясын электрмен жабдықтау жүйесіндегі, 

өнеркәсіптік кәсіпорындар, сондай-ақ қамтамасыз ету, 

тұтынушыларды электр энергиясымен кезінде қалыпты 

ретінде, сенімділік және үнемділік. 

Ц 2.1 

Анықтай біледі көздері бұрмалау КЭ және пайдалануға 

нормирующим ПКЭ. Сене сапасының негізгі көрсеткіштері 

электр схемаларында күрделілігі әр түрлі және пайдалануға 

бақылау аспаптарымен ПКЭ. Схемасын таңдау немесе 

техникалық құрылғы қалыпқа келтіру үшін ПКЭ; жүзеге асыру 

пайдалану бақылау КЭ және басқару КЭ; ең тиімді нұсқасын 

таңдау схемасы электрмен жабдықтау немесе электр желісі 

болған жағдайда көздердің бұрмалану КЭ жүргізу; кешенді 

зерттеулер КЭ "және" мәселелерді шешу, оның қалыпқа келтіру 

үшін нақты объектінің энергетика немесе халық 

шаруашылығы. 

Ц 2.1 

ПК15 Білім алушылар игерген тәртіпті мүмкіндік беретін деңгейде 

оларға еркін бағдарлай зерттеу әдістері қазіргі заманғы 

жүйелерін электр жетектерін, ал одан әрі алу қосымша 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды есеп айырысу-

пайдалану және эксперименттік қызметтердің пайдаланумен 

байланысты, интернет, баптаумен қазіргі заманғы электр 

жетегінің тұрақты және ауыспалы тоқтың өнеркәсіптік 

кәсіпорындарда мұнай саласы. 

Ц 2.2 

Замануи әдістері мен құралдары практикалық инженерлік 

есептерді шешу кезінде жобалау электржетегінің типтік 

өндірістік механизмдердің параметрлерін анықтау электр 

жабдықтарының типтік тетіктерін жүйелерінің объектілерін 

мұнай газ аймақты электрмен жабдықтау. 

Ц 2.2 
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A: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1. Модуль коды Mod 4.1. МPEZES 

2. Модуль атауы Модуль жобалау жүйелерді және басқару 

объектілерін автоматтандыру 

1. Электр энергетикалық жүйелерді релелік 

қорғау және автоматтандыру/ Электр 

станцияларының элементтерін релелік 

қорғау  

2. Энергия жүйелеріндегі аварияға қарсы 

басқару / Электр станцияларының электр 

жабдықтарының диагностикасы 

Электр энергетикалық жүйелер мен 

желілерді жобалау/ Электр 

станцияларының электр бөлігінің АЖЖ 

 

3. Модуль әзірлеушілер Байжасарова К.К., Ундасинова А.Б., Оразбаев 

Б.Б 

4. Модуль иесінің кафедрасы Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

5. Модульді іске асыруға қатысқан 

басқада кафедралар 

кафедра % қатысу 

Электроэнергетика 100 

  

6. Модуль игеру ұзақтығы 

Тоқсан оқу мерзімі 

2 тоқсан – оқу мерзімі 4 жыл 

7. Оқыту тілі мен бағалау Қазақ, орыс, шетел тілі 

8. Академиялық кредиттер саны 13 кредит 

9. Модуль "электрэнергетикасы", "Электрлік желі және 
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деректемелері/перереквизиттер жүйе","электртехникалық материалтану" 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10. Модуль сипаттамасы       

қалыптастыру нормативтік – құқықтық білім саласындағы энергия үнемдеу және энергия 

тиімділігін арттыру, білім, білік, дағдыларды тиімді пайдалану, энергетикалық ресурстарды, 

энергетикалық тексеруді өткізу, қолдану, осы білімдерді практикалық қызметте әзірлеу 

энергетикалық төлқұжат және энергия үнемдеу бағдарламаларының, энергия үнемдеу әлеуетін 

анықтау кәсіпорын, таңдау ең тиімді іс-шаралар әзірлеу кезінде, тасымалдау және тұтыну 

энергия. Үйрену әдістеріне талдау сапасын жақсарту және электр желілерінде энергия жүйелері 

мен электрмен жабдықтау жүйелері. Зерттеу ПКЭ белгілейтін нормативтік құжаттармен әсерін 

Бағалау; - ПКЭ жұмысқа электр қабылдағыштардың Қарау; бақылау әдістері мен құралдарын 

ПКЭ; Зерттеу тәсілдері мен техникалық құралдардың сапасын арттыру, электр энергиясын 

11. Модуль мақсаты 

Ц 

1.1  

Пән " Жоғарғы кернеулі қашықтық электртасымалдаушы " қалыптастыруда ұсыну туралы 

процестерде болып жатқан желілерінде аса жоғары кернеу айнымалы және тұрақты ток 

және іс-шаралар бағытталған арттыру, олардың өткізу қабілеті мен сенімділігін. 

Қалыптастыру білім алушылардың дағдыларын қолдану әдістерін есептеу желілерінің 

сверхвысокого кернеу таратылған параметрлі және өтелетін элементтері мен тәсілдерін 

қолдану өткізу қабілетін арттыру, осы желі. Сатып алу білім алушылардың дағдыларын 

жобалау және қызмет көрсету желілерін сверхвысокого кернеу айнымалы және тұрақты 

ток, пайдалану нормативтік және анықтамалық құжаттар. 

Ц 

1.2 

Негізгі курстың мақсаты Жобалау жүйелері"," электр энергиясын қалыптастыру болып 

табылады білім алушыларды білім беру-электр энергиясын әр түрлі қашықтыққа және оны 

бөлу белгілі бір аумағы. 

Ц 

2.1 

Білімді қалыптастыру бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру және тиімді 

пайдалану, энергетикалық ресурстарды анықтау және жою, өндірістік емес шығындар, 

энергия ресурстарын қолдану бойынша құқықтық нормативтік құжаттар бойынша 

үнемдеу. Үйрену әдістеріне талдау сапасын жақсарту және электр желілерінде энергия 

жүйелері мен электрмен жабдықтау жүйелері. 

Ц 

2.2 

Қалыптастыру, білім алушылардың білімін жалпы физикалық заңдылықтарды 

электржетектің ерекшеліктері, өзара іс-қимыл электромеханикалық жүйелерді, білік 

математикалық үлгілерін құру, есеп жүргізу және талдау процестерін статика мен 

динамикада электромеханикалық жүйелерін, сондай-ақ білік бойынша есептеу және 

талдау параметрлерін анықтайтын электржетектің жұмысын. 

12 Оқу нәтижесі 

Код РО сипаттамасы Код 

мақсаты 

ПК12 Біледі ерекшеліктерін ескеру электр режимдерін алыс электр 

берілісі желілерінің кезінде проктировании және пайдалану 

электр-энергетикалық жүйелер. Қандай бастапқы ақпаратты 

қажет есептеу кезінде ағынының электр желілеріндегі қуат. 

Табыс ету ерекшеліктері жүктемелер мен электр энергиясы 

көздерін есептеу кезінде белгіленген режимі электр желісі. 

Әдістері есептеу және талдау параметрлерін белгіленген 

режимдерін электр энергетикалық тораптар мен жүйелер. 

Параметрлері электр энергиясы сапасының негізгі бағыттары 

және оларды реттеу әдістері. 

Ц1.1 

Біледі орындауға, есеп айырысу және талдау, электр 

режимдерін алыс электр беру желілері. Құрайтын алмастыру 

схемасын, электр желілері мен сене олардың параметрлері. 

Есептеуді орындау қуат ағынын элементтеріндегі электр 

желілерін анықтау және оларға қуат шығындары және электр 

энергиясын. Сене режимдік параметрлері электр желі. Жүзеге 

Ц1.1 
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асыруға талдау және параметрлерін реттеу белгіленген 

режимдерін және электр энергетикалық жүйелердің қолмен 

көмегімен қазіргі заманғы бағдарламалық кешендер. 

ПК13 Біледі терминологияны бойынша электр энергиясын беру және 

тарату. Негізгі нормативтік құжаттар. Физикалық процестер 

кезінде электр энергиясын беру мен таратудағы. алмастыру 

схемасының элементтерінің желілерін П, РЭ. Принциптері 

параметрлерін есептеу электр берілісі желілерінің, 

трансформаторлардың, өтемдік құрылғылар. Есептеу әдістері 

және азайту электр энергиясы және қуат шығынын. Әдістері 

электр есептеу оқылады, тұйықталмаған және тұйықталған 

электр беру желілерінің және электр энергиясын бөлу. Типтік 

схемалар желілерін П, РЭ және оларды қолдану. Негізгі 

техникалық-экономикалық көрсеткіштері, критерийлері 

техникалық-экономикалық талдау және шешім қабылдау. 

Ц1.2 

Біледі сене параметрлері элементтерін желілерін П, РЭ. 

Есептеу және талдау жұмыс режимдері оқылады, 

тұйықталмаған және қарапайым тұйықталған электр желілері. 

Есептеу және төмендету және қуат шығындары электр 

желілерінде әр түрлі әдістермен. Таңдау номиналды кернеу 

электр желілері, қима өткізгіштер. Талдау режимдері 

жүйелердің П, РЭ қамтамасыз ету, электр энергиясының 

сапасы. 

Ц1.2 

ПК14 Біледі энергия үнемдеу міндеттері, негізгі заңнамалық және 

қуатты үнемдеу бойынша нормативтік құжаттар. Есепке алу 

жалпы ұғымдар туралы аспаптық есепке алу және құралдарға 

қойылатын талаптар. Негізгі әдістері мен техникалық 

құралдарын ұтымды пайдалану, электр энергиясы және азайту 

энергиясын электрмен жабдықтау жүйесіндегі, өнеркәсіптік 

кәсіпорындар, сондай-ақ, тұтынушыларды, сенімділік және 

үнемділік электр энергиясымен кезінде қалыпты ретінде 

қамтамасыз ету. 

Ц 2.1 

Анықтай біледі көздері бұрмалау КЭ және пайдалануға 

нормирующим ПКЭ. Сене сапасының негізгі көрсеткіштері 

электр схемаларында күрделілігі әр түрлі және пайдалануға 

бақылау аспаптарымен ПКЭ. Схемасын таңдау немесе 

техникалық құрылғы қалыпқа келтіру үшін ПКЭ; жүзеге асыру 

пайдалану бақылау КЭ және басқару КЭ; ең тиімді нұсқасын 

таңдау схемасы электрмен жабдықтау немесе электр желісі 

болған жағдайда көздердің бұрмалану КЭ жүргізу; кешенді 

зерттеулер КЭ "және" мәселелерді шешу, оның қалыпқа келтіру 

үшін нақты объектінің энергетика немесе халық 

шаруашылығы. 

Ц 2.1 

ПК15 Білім алушылар игерген тәртіпті мүмкіндік беретін деңгейде 

оларға еркін бағдарлай зерттеу әдістері қазіргі заманғы 

жүйелерін электр жетектерін, ал одан әрі алу қосымша 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды есеп айырысу-

пайдалану және эксперименттік қызметтердің пайдаланумен 

байланысты, интернет, баптаумен қазіргі заманғы электр 

жетегінің тұрақты және ауыспалы тоқтың өнеркәсіптік 

кәсіпорындарда мұнай саласы. 

Ц 2.2 

Замануи әдістері мен құралдары практикалық инженерлік 

есептерді шешу кезінде жобалау электржетегінің типтік 

Ц 2.2 
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өндірістік механизмдердің параметрлерін анықтау электр 

жабдықтарының типтік тетіктерін электрмен жабдықтау 

жүйелерінің объектілерін, мұнай-газ саласында. 

13 әдебиеттер 

әдебиеттер: 

11. Литвак В.В. Основы регионального энергосбережения.– Томск: изд. НТЛ, 2012. – 300 с. 

12. А.А. Герасименко, В.Т. Федин. Передача и распределение электрической энергии: 

Учебное пособие / – Ростов-н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2011. – 

720  

13. Карташев И.И., Зуев Э.Н. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. 

Способы его контроля и обеспечение – 2-ое издание. Прераб и доп – М: Изд. МЭИ, 2001г 

14. Зорин В.В., Тисленко В.В., Клеппель Ф., Адлер Г. Надежность систем 

электроснабжения. – Киев: Высшая школа, 2001. – 192 с. 

15. Баранников, Н.М., Расчет установок и теплообменников для утилизации вторичных 

энергетических ресурсов : учебное пособие / Н. М. Баранников, Е. В. Аронов. – 

Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 2010 

16. Основы энергосбережения : учебное пособие / Б. И. Врублевский [и др. ]; под.ред. 

Врублевского Б. И. – Гомель ЧУП «ЦНТУ «Развитие», 2012.– 190 

17. Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения. – М.: «Форум», 2012.  

18. Вагин Г.Я. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. – М.: «Академия», 

2010.  

19. Куско А. Сети электроснабжения. Методы и средства обеспечения качества энергии. – 

М.: «Додэка-XXI», 2010.  

20. Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии. 

– М.: «ЭНАС», 2010 

Қосымша әдебиеттер 

 

6. Бартоломей П.И., Т.Ю. Панковская Оптимизация режимов энергосистем. - 

Екатеринбург, УГУ-УПИ, 2010. 163 с. 

7. Андрижиевский, А. А. Энергосбережение и энергетический менеджмент : учебное 

пособие / А. А. Андрижиевский, В.И. Володин. – Минск : Высшая школа, 2011. – 294 с. 

8. Михайлов В.В., Поляков М.А. Потребление электрической энергии – надежность и 

режимы. – М.: Высшая школа, 2000. – 143 с. 

9. Литвак В.В., Маркман Г.З., Харлов Н.Н.. Энергосбережение и качество энергии в 

энергосистемах. Учебное пособие  – Томск: изд. ТПУ, 2012.– 139 с. 

10. Жежеленко И.В. Показатели качества электроэнергии и их контроль на промышленных 

предприятиях. – М.: «Энергоатомиздат», 2000 

 

 

А:    ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды  Mod 5. MDO 

2 Модуль атауы Қосымша білім модулі 
1) Ағылшын тілін деңгейлеп оқытудың бағдарламалары  

2)  Ағылшын тілінде сөйлеу және жазу тәжірибесі 
      3)Халықаралық стандартталған тіл курстары 

3 Модуль әзірлеушілер Нурмуханова Г., Какпанбаева Н.М. 

4 Модуль иесінің кафедрасы Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 

5 Модульді іске асыруға 

қатысқан басқада 

кафедралар 

Кафедра % қатысу 

Шет тілі кафедрасы 100 

  

6 Модуль игеру ұзақтығы 

Тоқсан оқу мерзімі 

3,4 тоқсан – оқу мерзімі 3 жыл 

1,2 тоқсан – оқу мерзімі 4 жыл 

7 Оқыту тілі мен бағалау ағылшын 

8 Академиялық кредиттер 20 кредит 
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саны 

9 Модуль 

деректемелері/перереквизи

ттер 

Шет тілі 

В. ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы  
Модуль "электр энергиясын өндіру және қорғау, электр энергетикалық жүйелердің бірі болып 

табылады базалық модульдер кәсіптік бағыттағы мамандар қалыптастыруда инженерлік ойлау даярлау 

кезінде электр энергетика бағыты және маңызды рөл атқарады. Зерттеу нәтижесінде аталған модуль 
білім алушылардың бойында қалыптасады, ғылыми білім және түсіну алдыңғы қатарлы тәсілдерін 

пайдалану және қызмет көрсету қолданыстағы қондырғыларды ұйымдастыру; жоспарлы-алдын алу 

жөндеу, электр жабдықтарын және электр желілерін және өнеркәсіптік кәсіпорындар, электр энергиясын 

тиімді пайдалану және басқа да энергия ресурстарын ұйымдастыру, құрастыру жұмыстарын жаңа 
технологияларды қолдана отырып, оларды орындау индустриалды әдістермен жүргізу, қазіргі заманғы 

іске қосу-баптау жұмыстарын, озық әдістерін пайдалану, жөндеу және электр жабдығын жаңғырту. 

Тікелей оқитын қызметінің өндірістік, жобалау, монтаждау немесе ғылыми-зерттеу ұйымдары;–бекіту 
және тереңдету, теориялық және тәжірибелік білімдерін аудиториялық сабақ кезінде үйрену кезінде 

жалпы білім беретін және арнайы пәндерді оқу практикасын сатып алу; кәсіби дағды, жобалау, 

монтаждау және пайдалану, электрмен жабдықтау жүйелерін; дәйекті дайындау одан әрі зерттеу үшін 

арнайы пәндер және орындау бітіру біліктілік жұмысының дәрежесін алу үшін техника және 
технологиялар бакалавры. Дайындау білім алушыны бітіру біліктілік жұмысы арқылы зерделеу және 

іріктеу, қажетті материалдарды (бітіру жұмысын), қатысу конструкторлық, технологиялық және зерттеу 

әзірлемелер ұйымдастыру. 

11 Модуль мақсаты 

Ц.1.1 Білімді қалыптастыру теориясы есеп айырысу тәртібін талдау және электр желілерін және 

жүйелерін қамтамасыз ету, оларды жобалау мен пайдалану үнемділігін, сенімділігін, сондай-ақ 

электр энергиясының сапасын. Міндеті пәнді оқыту мақсаты студенттерге өндіріс негіздерімен 
электр станцияларында электр энергиясын, электр схемаларымен, негізгі заңдылығымен құру, 

электр энергетикалық жүйелердің электр беру желілерімен, негіздерімен, электрмен жабдықтау, 

энергия жүйелерінің атмосферлік және ішкі автоматтандыру ,және релелік қорғау 

  электр жабдықтарын оқшаулау және қорғау 

Ц1.2 Зерттеу туралы негізгі мәліметтердің техникасы электр бөлігінің станциялары мен қосалқы 

станциялардың құрылымы, электр станцияларының және энергия; қыздыру өткізгіштер мен 
электр аппараттарды ұзақ режимде, оларды термиялық және электродинамическая төзімділігі; 

изоляторлары; кабельдер; ток сымдары; электрлік байланыстар; синхронды генераторлар және 

компенсаторлар; күштік трансформаторлар және автотрансформаторлар ажырату; тұрақты және 
ауыспалы токтың шынжырын; ажыратқыштар ажыратқыштар құралдар; қысқа тұйықталу 

тоқтарын шектеу; өлшеу трансформаторлары негіздері; электр қондырғыларын орнату; графика 

жүктемелерді; электр қондырғыларын электрлік қосылыстар схемаларын жобалау, электр 
станциялары мен қосалқы станциялар; схемаларын өз қажеттіліктері режимдері; нейтраль; 

электр қондырғыларын жобалау және таратушы құрылғылардың конструкциялары; жерге қосу 

құрылғыларын; электр қондырғыларын жобалау және құрастыру; электр қондырғыларын 

құрастыру, электр станциялары мен қосалқы станциялар; құрастыру, ашық, жабық және 
жинақталған таратушы құрылғылар; жинақтау, тарату құрылғыларының, кернеуі 110-750 кВ; 

жобалау электр арасындағы байланыстарды генератор, күштік трансформаторлармен және бөлу 

құрылғыларымен біріктірмейді ерекшеліктері; құрастыру тарату құрылғыларының, кернеуі 1 кВ 
дейін. 

Ц2.1 Білім алушылардың білім саласындағы жобалау және есептеу, электрмен жабдықтау жүйелерін 

және қондырғыларын мұнай өндіру, қорғау құрылғыларының электр автоматика және электр 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, кәсіпорындарда, мұнай кешенін орындау дағдыларын 
жобалардың электр подстанцияларының, құрылғылардың режимдерін реттеу кернеу мен 

реактивті қуатты. 

Ц2.2 Мақсаттары пәнді меңгеру Релелік қорғаныс элементтерін электр станциялары" болып 

табылады сатып алу негізі туралы білім релелік қорғау және автоматика жүйелерінде электрмен 
жабдықтау СЭС өнеркәсіптік кәсіпорындар. Негізгі міндеті пәнді меңгеру болып табылады 

теориялық білім алу, автоматтандыру басқару СЭС және практикалық дағдыларды оларды 

қолдану үшін болашақ қызметінің дипломированного маман 

Ц3.1 Білуге теориялық және практикалық аспектілері таңдау экономикалық тұрғыдан тиімді 
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нұсқаларын жобалау электр энергетикалық жүйелер мен желілерді, оның ішінде инновациялық 

технологияларды қолдана отырып, мен компоненттерін, электр энергетикасы, меңгеру 
принциптері мен әдістерін іске асыру оңтайлы техникалық шешімдерді жобалау кезінде электр 

желілерін дамыту, игеру әдістерін таңдау негізгі жобалық шешімдердің және техника-

экономикалық негіздеу кезінде қабылданған шешімдерді дамыту электр энергетикалық жүйе 

(ЭЭЖ) меңгеру;алгоритмдерімен жобалау электр желілерін, белгіленген режимдерді есептеу, 
күрделі электр энергетикалық жүйелер. 

Ц3.2 Пәннің мақсаты "АЖЖ электрлік бөлігінде электр станциялары" болып табылады студенттерді 

оқыту принциптері, автоматтандырылған жобалау электр бөлігінде электр станцияларын, 
зерттеу негізгі ережелерін АЖЖ мысалында қолданбалы бағдарламалар пакеттері. 

Ц4.1 Пән Пайдалану "электр энергетикалық жүйелер" болып табылады оқыту оқушыларды жүйелік 

түрде жобалау, пайдалану және есептеу режимдерін электр кешендер, жүйелер мен желілер. 

Дайындау білім алушылардың практикалық қызметте пайдалану саласындағы күрделі электр 
техникалық объектілерін міндеттерді шешу үшін сенімді жұмыс істеуін электрмен жабдықтау 

жүйесін орындау кезінде сапасына қойылатын талаптарды электр энергиясын. 

Ц4.2 Пән "Негіздері электр жабдықтарын пайдалану ЭС және ҚС-да" электр жабдығына қызмет 

көрсету, электр станциялары мен қосалқы станциялар. Зерттеу жұмысының режимдері негізгі 
электр энергетикалық жабдықтар станциялары мен қосалқы станциялар: генераторлар, 

трансформаторлар, автотрансформаторлар. Сұрақтар қарастырылады электр энергетикасы 

жүйесінің режимін жоспарлау, болжау жүктеме графигін, бағалау, авариялық режимдерді 

Ц5.1 Пән өндіруді азайтуға арналған аварияға қарсы басқару энергожүйелерде" қалыптастыру, білім 

алушының тұтас ұсыну міндеттері туралы аварияға қарсы басқарудың энергожүйелерде, 

режимдік аварияға қарсы автоматика құрылғыларын құру принциптері мен әдістері, оларды іске 

асыру түрінде жүйесі аварияға қарсы басқарудың режимдеріне энергия. 

Ц5.2 Пән " электр жабдықтарын, электр станциялары мен қосалқы станцияларды сатып алу 

диагностикасы " білім туралы өзекті міндеттері және қазіргі заманғы әдістерін пайдалану, 

қызмет көрсету және диагностикалау жабдықтары, электр желілерін ЭЭЖ қалыптастыру, 
іскерлікті игеруде прогрессивті технологиялармен, техникалық бақылау құралдарымен және 

пайдалану жағдайында жабдықтың жай-күйін бағалау. 

Ц6.1 Зерделеп, нақты кәсіпорында өндіру, беру және тарату, электр жүйелерінің құрылғылары 

жабдықтарды қорғау және автоматтандыру, энергия жүйелерінің танысу жүргізу кестесіне 
сәйкес жоспарлы-алдын алу жұмыстарын, жаттығу дағдыларын алу, оларды жүргізу танысу, 

негізгі құрал-жабдықтармен, кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыруға байланысты қызмет 

көрсету кәсіпорындары, т. е. алуға бірінші ұсыну өз мамандығы бойынша ықтимал жерлерде өз 
жұмыстарын университетті бітіргеннен кейін. 

Ц6.2 Диплом алдындағы (Өндірістік 3) іс –тәжірибе аяқталғаннан кейін жүргізіледі барлық 

түрлерінің теориялық оқытудың соңғы кезеңі болып табылады білім алушының даярлық. 

Дайындау білім алушыны бітіру біліктілік жұмысы арқылы зерделеу және іріктеу қажетті 
материалдар мен қатысу конструкторлық, технологиялық және зерттеу әзірлемелер 

ұйымдастыру. 

12 Оқыту нәтижелері  

Код РО сипаттамасы Код мақсаты 

ПК16 Бар ұсыну туралы теориялық негіздері әдісін энергиясын түрлендіру; 

өндіріс технологиясын, электр энергиясын беру және тарату; физикалық 

құбылыстар мен процесстер, электрэнергетикалық және электртехникалық 

құрылғылар және әдістер олардың математикалық сипаттау схемасы; 
негізгі электр-техникалық және коммутациялық жабдықтар, электр 

станциялары мен қосалқы станциялар. 

Ц1.1 

Тізімдерін қолдану әдістерін сипаттау процестердің энергетикалық 
жүйелер, желілер және құрылғылар; қолдану математикалық үлгілер 

объектілерін электроэнергетик. 

Ц1.1 

ПК17 құрылғы туралы ақпаратты, іздеу, электр жабдықтарын, электр 

станциялары мен қосалқы станциялардың дағдылары болуы тиіс құру 
электр схемалары мен жабдықтарды таңдау электр станцияларының және 

қосалқы станцияларының, алмастыру сұлбасын электр беру желілерінің, 

трансформаторлар және автотрансформаторлар; дағдылары болуы тиіс 
параметрлерін есептеу режимін электр желілерін, электр қондырғыларын 

оқшаулау және асқын дағдыларын игеру. 

Ц1.2 
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Білу басқару әдістері өндірістің технологиялық процестерін қолдану электр 

энергиясын беру және тарату, біледі есептеу және бағалау көрсеткіштері 
және сипаттамалары электр станцияларының, шағын станциялардың, 

электр беру желілерінің, дағдыларын игеру, талдау, жұмыс режимі-электр 

энергетикасы жүйесінің көмегімен бағдарлама MathCAD. 

Ц1.2 

ПК18 Меңгерген білімі бар, нормативтік құжаттардың негізгі ережелерін 
реттейтін электр энергетикасы саласындағы - бөлігінде, қорғау және 

автоматика қондырғыларын, жалпы приницов орындау, қорғау және 

автоматика жүйелерінде электрмен жабдықтау 

Ц2.1 

Дағдыларын қалыптастыру схемаларына қорғау және автоматика мен 
параметрлерін анықтау іске қосу, қорғау және автоматика құрылғылары. 

Қолдана білу, қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдер орындау кезінде 

зерттеу саласындағы жұмыстарды РЗиА білу, сауатты пайдалануды жүзеге 
асыру құрылғылар мен жүйелерді РЗиА 

Ц2.1 

ПК19 Білуге тиіс: негіздері, автоматика және релелік қорғаныс, электр беру 

желілерінің, трансформаторлардың, қозғалтқыштардың; қазіргі заманғы 

элементную базасын релелік қорғау және автоматика; принциптері қазіргі 
заманғы релелік қорғау және автоматика 

Білуі тиіс: құрастыру сызбасын қорғау үшін авариялық режимдер  

трансформаторлардың, қозғалтқыштардың, электр беру желілерін, 
орындауға және есептеу қондырғыларының релелік қорғау 

Меңгеруі: салыстыру арқылы талдау және қызмет ету ерекшеліктерін, 

қолданыстағы схемаларын релелік қорғау және автоматика; барларын 
жетілдіру схемаларын релелік қорғау және автоматика; әдістерімен тексеру 

және теңшеу негізгі типті реле қорғаныстары 

Ц 2.2 

ПК20 Дағдыларды қолдану кезінде алынған ақпаратты жобалау электр тораптар 

мен жүйелер . Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар құзыретті болуы тиіс 
қабілеті мен дайындығын ақпараттық технологияларды пайдалану, соның 

ішінде қазіргі заманғы құралдарын, компьютерлік графика, өзінің пәндік 

облысы; әлемде базалық білім саласындағы ғылыми-жаратылыстану 
пәндері және пайдалануға әзірлігін негізгі заңдарын кәсіби қызметте 

қолдану әдістері, математикалық талдау және модельдеу, теориялық және 

эксперименталдық зерттеу; анықтау естественнонаучную мәнін барысында 

туындайтын проблемаларды кәсіби қызметі мен қабілетін тартуға, оларды 
шешу үшін тиісті физика-математикалық аппараты; талдау ғылыми-

техникалық ақпаратты зерттеу отандық және шетелдік тәжірибені зерттеу 

тақырыбына; қабілеті қалыптастыру аяқталған ұсыну туралы қабылданған 
шешімдер мен алынған нәтижелері есеп түрінде, оның жариялаумен. 

Ц3.1 

ПК21 Білуге түрлері компоненттерін САПР; номенклатурасына сапа 

көрсеткіштерінің бағдарламалық құралдардың талаптары; МСТ сапасын 

бағалау және бағдарламалық құралдары.  
Білу - әзірлеу алгоритмі мен бағдарламасын ЭЕМ-да пайдаланылатын 

жобалау кезінде электр бөлігінде электр станцияларын 

пайдалануға;мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету электр 
станциясын жобалау бойынша 

Ц3.2 

ПК22 Біледі, мақсаты, жұмыс істеу принципі, негізгі және қосалқы жабдықтар. 

Электр қондырғыларының сұлбалары. Рұқсат етілген параметрлері мен 

техникалық шарттары, жабдықтарды пайдалану. Жабдықтарды пайдалану 
бойынша нұсқаулықтар. Іс-қимыл тәртібі бойынша аварияларды жою. 

Техникалық құжаттаманы ресімдеу ережесі бойынша электр жабдықтарын 

пайдалану. Жұмыс режимі нейтраль электр желілеріндегі. Қосу 
трансформаторлар параллельдік жұмысқа әдістемесін арасындағы 

жүктемені бөлудің параллель жұмыс істейтін трансформаторлары бар. 

Қаражат тұрақтылығын арттыру қатарлас жұмыс генераторлар, азайту 

тәсілдері тербелістер ротордың. Схемалары және тәсілдері, іске қосу 
асинхронды қозғалтқыштар қысқа тұйықталған және фазалық ротормен. 

Қысқа тұйықталудың түрлері және оларды есептеу әдістері. Сұлбалары 

және жұмыс істеу принципі әр түрлі релелік қорғау, электр жабдықтарын, 

Ц4.1 
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электр станцияларын, желілері мен жүйелері. Тарату құрылғыларының 

конструкциясы. 

Біледі бақылау және басқару режимдері, негізгі және қосалқы жабдықтар. 
Себептерін анықтау және істен жабдықтың жұмысындағы. Жүргізуге 

режимдік шұғыл қайта қосулар электр станциялары, желілер және 

жүйелер. Құрастыру бойынша техникалық құжаттаманы электр 
жабдықтарын пайдалану. Таңдау бақылау-өлшеу аспаптары түрлі 

тізбектерінде электр станциялары мен қосалқы станциялар. Жинау схемасы 

трансформаторларды қосу параллельдік жұмысқа. Жинау схемасын қамтуы 
тиіс синхронды генераторды параллельдік жұмысқа желісі. Сене токтар 

қысқа тұйықталу симметриялы және симметриялы емес түрлерінің қысқа 

тұйықталу. Оқып, түсіндіру однолинейные электр схемалары электр 

қондырғыларын. Таңдау тағайыншамасы және орындауға параметрлер әр 
түрлі релелік қорғау, электр жабдықтарын, электр станцияларын, желілері 

мен жүйелері. 

ПК23 Біледі, электр схемалары электр тарату құрылғыларының электр 
станциялары. Технологиялық процесс жылу және электр энергиясын 

өндіру. Схемасын жедел қайта қосуды электр станциялары. Технологиялық 

процестер электр энергиясын ЖЭС және ГЭС. Техникалық шектеулер 

жабдықтың жұмысы. Өндірістің технологиялық схемасы, электр және 
жылу энергиясын, схемалары мен конструкциялары бутурбиналы 

қондырғылардың ЖЭС және АЭС негізгі және көмекші жабдықтар. 

Анықтау әдістері ауқымын өзгерту жүктеме ЖЭС және ГЭС. 

Ц 4.2 
 

Біледі есептеу жүргізуге, жылу электр станцияларының схемаларын және 

жабдықты таңдау. орындауға қарап тексеруге жұмысқа қабілеттілікті 

анықтау, зақымдануы және бағалауға, техникалық жай-күйі электр 

жабдықтарын. Үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету электр станциялары, 
тораптары. Орындауға, монтаждау және бөлшектеу, электр жабдықтарын. - 

Сынау және жөндеу электр жабдықтары. Қалпына келтіру тұтынушыларды 

электрмен жабдықтау. Құрайтын техникалық есептер бойынша электр 
жабдықтарына қызмет көрсету. Жүргізу, жөндеу жұмыстарының сапасын 

тексеру. Сынақтарды жүргізуге жөнделген электр жабдықтарын. 

Меңгерген тәсілдермен бағалау, рұқсат ету жұмысының режимдерін 

генераторлар. Тәсілдермен бағалау қатыстылығы трансформаторлардың 
және автотрансформаторлардың жұмыс режімдерінің. Әдістері болжау 

жүктеме графигін. 

ПК24 Біледі міндетін аварияға қарсы басқарудың энергожүйелерде; жүйесінің 
құрылымы аварияға қарсы басқару. Құралдар болдырмау авариялық даму 

процестерін энергожүйелерде. Құрылғының режимін автоматты реттеу 

(АРВ ДК, АОП). АҚҚ. Статикалық сипаттамалары генераторлар, жүктеме, 

энергия жүйелері мен энергия бірлестіктерінің жиілігі ескере отырып және 
ескерусіз, өтпелі процестердің жылу бөлігін электр станциялары. Үлгілік 

құрылымын энергообъединений талдау үшін тән авариялық жағдайларды 

және әзірлеу үшін жалпы принциптерін жүйесі аварияға қарсы басқару. 
Алдын алу тәсілдері статикалық және динамикалық орнықтылықтың 

бұзылуы в энергообъединениях әр түрлі құрылымдар. Тәсілдері аварияға 

қарсы басқару қуаты энергия жүйелері; асинхронды режимдері 

энергожүйелерде және энергообъединениях, оларды жою тәсілдері. 
Тәсілдері ресинхронизации разделившихся бөлшектер энергия және 

энергети-гообъединений, жүйесін құру, автоматтық жиіліктік рет-грузки да 

энергосисте 

Ц5.1 

Біледі сене статикалық сипаттамалары генераторлар, энергия жүйелері мен 

энергия бірлестіктерінің жиілігі бойынша. Таңдау және рассчитывать 

басқарушы әсер энергожүйелерде қамтамасыз ету үшін статикалық және 

динамикалық тұрақтылығын апаттан кейінгі режимдер. Таңдау қамтамасыз 
ету тәсілдері мен құралдары режимдерінің орнықтылығын, энергия 

жүйелерінің алдын алу және апаттардың өршу. Шамасын анықтау 

басқарушы әсерлердің үшін ресинхронизация  бөліктерін энергиябіртұтас. 
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Анықтау көлемі автоматты жиілік жүк түсіру энергожүйелерде. Пайдалану 

қазіргі заманғы бағдарламалық кешендермен талдау қалыптасқан, өтпелі 
режімдерін және ұзақ өтпелі процестерді энергобіртұтас. 

 Меңгерген дағдылар, анықтамалық әдебиетпен және нормативтік-

техникалық құжаттаманы. Орындау техникалық-экономикалық есептеулер. 

Жобалық шығармашылық жұмыстарды орындау бөлігінде апатқа қарсы 
автоматика кезінде салу (қайта жаңарту) әуе желілерінің, қосалқы 

станциялар мен электр станциялары. Дағдыларын талдау және дамуын 

болжау кезінде авариялар түрлі ықтимал бұзушылықтар, пайдалану 
дағдылары тиісті бағдарламалық-ақпараттық кешендерді модельдеу ЭЭЖ 

мен іс-әрекеттері әр түрлі автоматика. 

 

ПК25 Біледі - және мүмкіндіктері туралы облыстарында тиімді қолдану кең 

таралған жүйелерін техникалық қызмет көрсету және электр жабдықтарын 
жөндеу;  

- әдістері туралы құру және пайдалану диагностикалық модельдер мен 

алгоритмдер диагностикалаудың міндеттерін шешу кезінде электр 
жабдықтарын пайдалану;  

- негізгі сипаттамалары, техникалық құралдардың, әдістемелердің 

параметрлерін өлшеу және бағалау электр жабдығының жай-күйін;  

- тәсілдері мен құралдары туралы жабдықтарын пайдалану электр 
желілерін ЭЭЖ кезінде әсерін бағалау электромагниттік үйлесімділік 

сапасын және электр энергиясын пайдалану сипаттамалары және жай-

күйін, қосалқы станциялардың жабдықтарын, орындарын анықтау кезінде 
зақымданған әуе және кабельді ЭБЖ желілердегі әр түрлі жұмыс режиміне 

нейтраль қондырғылар. 

Ц5.2 

Біледі қолдануға қажетті ақпаратты таңдау моделі үшін жабдықтың жай-

күйін бағалау, өлшеуді орындау диагностикалық параметрлерін, өңдеуді 
жүргізуге және нәтижелерін талдау, қалыптастыру мүмкіндігі туралы 

қорытынды одан әрі электр жабдықтарын пайдалану. Пайдалануға 

құралдармен және құрылғылармен диагностикалау. Құрайтын 
құжаттаманы диагностиканың нәтижелері бойынша. Анықтау көлемі мен 

мерзімдері, жөндеу жұмыстарын жүргізу. Әдістерін қолдану, 

жабдықтардың ақауларын жою. Жүргізуге ағымдағы күрделі жөндеу, 

үлгілік номенклатура бойынша. Жүргізуге послеремонтные сынау. 
Бақылау жөндеу технологиясы. Орындау күрделі сызбалар, схемалар мен 

эскиздер байланысты жабдықтарды жөндеу. 

 Меңгерген құралдармен және әдістермен сынау және диагностика, электр 
жабдықтарын, бақылау құралдарымен электр энергиясының сапасы. 

Туралы ақпарат өзекті міндеттері жабдықтарды пайдалану электр жүйелері 

мен тәсілдері оларды шешу әдістерін қолдана отырып, мен құралдар, 

диагностикалық, бақылау және жай-күйін бағалау. Меңгерген білімдерін 
процестер жұмыс істеуі мен жай-күйі электр жабдықтарын мүмкіндіктері, 

қабілетін, жүйелер техникалық қызмет көрсету және жөндеу электр 

жабдықтарын, негізгі сипаттамалары озық техникалық құралдарды 
бақылау және мониторинг жай-күйі электр жабдықтарын қоса алғанда) 

ақпараттық және сараптамалық жүйелер диагностика). 

 

ПК 26 Біледі технологиялық процесін; кәсіпорынның-электротехникалық 

жабдықтың технологиялық қондырғылардың күштік электр қондырғылары 
мен желілерді, оның негізгі сипаттамалары, жұмыс режимдерін;-

ұстанымды электр схемалары электрмен жабдықтау;-электр энергия 

сапасының көрсеткіштері және іс-шаралар бойынша оларды жақсарту;-
әсері параметрлерін негізгі күштік жабдықтарды режимдері;-техникалық-

экономикалық көрсеткіштер мен схемасын электрмен жабдықтау жүйесін;-

негізгі құрылғылар, қорғау, өлшеу, автоматика жүйесінде, электрмен 
жабдықтау, олардың мақсаты, жұмыс істеу тәртібі;-негізгі анықтау әдістері 

және ақаулықтарды жою қыдырбайұлы жабдықтар; -ұйымдастыру, 

жоспарлау және өндірісті басқару қатысты электрмен жабдықтау жүйесіне; 

Ц 6.1 

Талдау жасай алады, параметрлерді өлшеу нәтижелерін режимдерін, негізгі Ц 6.1 
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жабдықты пайдалану мақсатында оларды одан әрі оңтайландыру немесе 

режимдерін таңдау және параметрлерін жабдықтар мен электрмен 
жабдықтау желілерін; жинау негізгі қажетті мәліметтер жобалау үшін 

электрмен жабдықтау жүйесін кәсіпорын немесе оның бөлімшелері; 

Меңгерген дағдылары: электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау және 

пайдалану негізгі электротехникалық жабдықтар; электр монтаждау 
жұмыстарын орындау және жөндеу, электр-техникалық жабдықтар; оқу 

және жасау принципті және электр желілерінің схемаларын, қорғау және 

автоматика;-жұмыстарды жүргізу; электр қондырғыларында-өндірістік 
ұжым жұмыстарды орындау; электр қондырғыларында жүргізу тәрбие 

жұмысының өндірістік ұжымда. 

Ц 6.1 

13 әдебиеттер 

Негізгі әдебиеттер: 
1. Меньшов Б.Г., Суд И.И., Яризов А.Д. Электрооборудование нефтяной промышленности: - М.: Недра, 

1990. – 365 с  

2. С.Г. Блантер. И.И.Суд. Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности. Недра 1980г. 

3. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий: М.: Высшая школа, 
1986.- 400 с 

4. Федоров А.А., Каменева Основы электроснабжения промышленных предприятий: - М.: 

Энергоатомиздат, 1984. - 472 с 
5. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок – М.: Высшая школа, 1990. 

– 364 с 

6. Меньшов Б.Г., Суд И.И. Электрификация предприятий нефтяной и газовой промышленности: - М.: 
Недра, 1984.- 416 с 

7. В.В. Михайлов. и др. Энергетика нефтяной и газовой промышленности. Недра 1982 

8. А.А. Федоров. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию том I и II.  Энергоатомиздат 

1987г. 
9. Р.Я. Исакович, В.Е. Попадько  Контроль и автоматизация добычи нефти и газа. – М.: Недра, 1985. – 

365 с 

10. Б. Неклепаев  Электрическая часть электростанции и подстанции. Справочные материалы для 
курсового и дипломного проектирования. Энергоатомиздат 1989г. 

11.Новосельцев В.М. Руководство по учебным и производственным практикам для электротех-нических 

специальностей ВУЗов.  курс лекций. Курск: Курская ГСХА, 2016. –89 с 

12.Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем электроустановок: учебное 
пособие для вузов. − М.: Издательский дом МЭИ,2013. − 288 с. 

 

Қосымша әдебиеттер 
1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., Яшков В.А. Электроснабжение промышленных предприятий и 

установок: - М.: Высшая школа, 2001. – 336 с 

2. Конарбаева А.А., Трофимов Г.Г., Яшков В.А. Оптимизация качества электроснабжения: - Алматы: 
Гылым, 2004. – 68 с 

3. Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию: - М.: Высшая школа, 1991. – 160 с 

4. Справочник по проектированию электрических сетей /Под редакцией Файбисовича. – М.: Изд-во НЦ 
ЭНАС, 2006. – 320 с 

5.Овчаренко Н.И. «Цифровые аппаратные и программные элементы микропроцессорной релейной 

защиты и автоматики энергосистем». -М., НТФ «Энергопрогресс», «Энергетик»,2011. 
6.Башкиров М.В. Релейная защита электроэнергетических систем. 

7.Хорольский, М.А. Таранов, В.Н. Шемякин. Эксплуатация электрооборудования-Санкт-Петербург: 

Лань, 2017. -268  

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Mod 6. МGE 

2 Модуль атауы Мемлекеттік емтихан  

дипломдық жұмысты жазу және қорғау (жоба) 

немесе дайындау және кешенді емтихан 

3 Модуль әзірлеушілер Ундасинова А.Б., Нуржанова Ш.С., Байжасарова 
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К.К. 

4 Модуль иесінің кафедрасы Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

5 Модульді іске асыруға 

қатысқан басқада 

кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли 

100% 

6 Модуль игеру ұзақтығы 

Тоқсан оқу мерзімі 

4 тоқсан – оқу мерзімі 4 жыл 

7 Оқыту тілі мен бағалау Қазақ, орыс, ағылшын тілі 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

12 кредит 

9 Модуль 

деректемелері/реквизиттер 

 

B: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Кешенді теориялық, лингвистикалық, практикалық және ақпараттық-талдау 

дайындауды, студенттің орындау мақсатында түлегі, функцияларын, байланысты 

пайдалана отырып, ағылшын тілін негізгі түрлері бойынша бакалаврдың кәсіби қызмет 

саласындағы халықаралық қатынастар және сәйкес жалпы біліктілік сипаттамасына 

сәйкес оның кәсіби және арнайы дайындық. 

11. Модуль мақсаты 

Ц1  Қалыптастыру коммуникативтік және мәдениетаралық қарым-қатынасқа құзыреті 

болашақ түлектің саласындағы кәсіби ағылшын тілі мен ықпал ету, олардың одан әрі 

жетілдіру, сондай-ақ дамытуға жәрдемдесу "екінші тілдік тұлға" оқушының 

көрсеткіші ретінде оның қабылдау қабілетінің толыққанды қатысу мәдениетаралық 

қарым-қатынас. 

12 Оқу нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Код 

мақсаты 

КК48 Ойлау мәдениетін меңгеріп, білу, оның жалпы заңдарын білу шет тілінде 

жазбаша және ауызша сөйлеу оның нәтижелері логикалық дұрыс  ; 

Ц1 

КК49 Болуы білімдер, дағдылар мен іскерліктер жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

сөйлеу және неречевое (вербальды және вербальды емес) тіл иелерімен 

қарым-қатынас сәйкес ұлттық-мәдени ерекшеліктерімен; түлегі тиіс 

дағдылар мен іскерліктер шет тілінде қарым-қатынас контексінде, 

мәдениеттер диалогы, мұндай иелену сөйлеу этикетом күнделікті қарым-

қатынас (танысу, өтініш білдіру, келісім, келіспеу, өз пікірін білдіру 

жөнінде алынған ақпараттың және т. б.) 

Ц1 

13 Оқу және оқыту әдістері 

 1)  студенттік-орталықтық оқытуға негізделген рефлексивтік көзқарас оқыту 

тарапынан білім алушының;  

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар мен пікірталастар әр түрлі форматтары;  

4) кейс-стади;  

5) жоба әдісі. 

14 Бағалау әдісі 

 Оқу үрдісінің мазмұны төмендегідей бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және межелік бақылау (МБ1 және МБ2) барлық құрайтын модуль бөлек 

өткізіледі және ескереді. 

15 әдебиеттер 

 1)  Бовтенко, М. А. Профессиональная информационнокоммуникативная компетенция 
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преподавателя иностранного языка / М. А. Бовтенко. – Новосибирск : НГТУ, 2005. 

2)  Бовтенко, М. А. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании 

иностранного языка: создание электронных учебных материалов / М. А. Бовтенко. – 

Новосибирск : НГТУ, 2005. 

3)   Демонстрационная презентация курса «Межкультурная коммуникация» / сост. В. 

В. Жданович, Н. Б. Полянина – Красноярск : ИЭУиП СФУ 

 

 

 

 

 

 

 

6 ПӘНДЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

(30-50 сөз) 

Кредит 

саны 

Құзіретті

ліктер 

(кодтар

ы) 

Жалпы білім пәндер циклі 

Компонент таңдау бойынша 

 
1 

 
OPAD 2104 құқық негіздері 

және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы қызметі 

 
мемлекет, құқық туралы ұғымдар.  

Конституциялық құқық негіздері. 

Құқық қорғау органдары және сот. 
Мемлекеттік басқару. Әкімшілік 

құқық негіздері. азаматтық және 

отбасылық құқық негіздері . Қаржы 
құқығы негіздері. Еңбек құқығы және 

әлеуметтік қамсыздандыру құқығы.  

Құқықтық негізі, принциптері, ұлттық 

стратегия, ұйымдастыру негіздерін, 
қылмыстық-құқықтық және 

қылмыстық-іс жүргізу құралдары 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл құқық 
қорғау органдарының қызметіне, 

лауазымды және өзге де тұлғалар; 

алдын алу, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл. 

 
5 

 

КК4 

 

Базалық пәндер циклі 

жоғары оқу орындық компонент 

 

1 

 

ONGD 2201 мұнай-газ ісі 

негіздері 

сол минимум мәселелерді білуге тиіс, 

кім болуға инженер-мұнайшы 

дайындалуда қаралды. тарихы 

қолдану, мұнай және газ, дамуы және 
қазіргі жағдайы мұнай және газ 

өнеркәсібі, көзқарасын мұнайдың 

шығу тегі сипатталған. ірі кен 
орындарында және әлемдік қордағы 

мұнай және газ туралы мәліметтер 

келтіріледі. мұнай және газ кен 

орындарын іздеу және барлау, 
бұрғылау ұңғымалар туралы 

бастауыш мәліметтер берілді, 

шоғырларды және мұнай мен газды 
өңдеу. мұнайды, мұнай өнімдері мен 

 

4 
 

КК7 
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газды тасымалдау, сақтау және тарату 

жариялануда, сондай-ақ жобалау мен 
имараттар, құбырлар мен қоймалар. 

2 OPDU 2202 кәсіпкерлік іс-

әрекет негіздері және 

бизнесті басқару 

Түсінігі мен мәні " кәсіпкерлік, оның 

түрлері, қалыптасу шарттары, 

ұйымдастыру формалары. 
Кәсіпкерлік тәуекел, оның жіктелуі. 

Басқармасы кәсіпкерлік тәуекелдерді. 

Кадр саясаты кәсіпкерлік және 
персоналды басқару. Кәсіпкерлік 

құпия және оны қорғау тәсілдері. 

Басқару тетіктері бизнеспен. Бизнес-

жоспар кәсіпкерлік. Қаржыландыру 
кәсіпкерлік субъектілері қаржыны 

басқару бизнесте. Кәсіпкерлік 

мәдениеті мен этикасы. 

5 КК8 

 

 

3 ITK 2203 IT коммуникация Бизнес-бағытталған ақпараттық 

технологиялар. IT - инфрақұрылым. 

Компьютерлік желілер. Интернет-

технологиялар. Виртуалды есептеу 
қызмет - бұлттық технология. 

Деректерді өңдеу орталықтары. 

Интеграция ақпараттық 
технологиялар бизнес-процестер. 

Стандарттар және әдістемелер 

басқару IT -инфрақұрылымы бар. 

Архитектура ұйымдастыру. Бизнес-
архитектура және сәулет ақпараттық 

технологиялар. Әдістері: моделдеу, 

IT-процестерді ұйымдастыру. Модель 
ақпараттық процестер. Құралдар мен 

басқару жүйесін IT -инфрақұрылымы 

бар ұйым. Құралдар мен басқару 
жүйесін IT-инфрақұрылымы бар. 

Басқару құралдары, ІТ-ресурстары 

бар. Платформаның басқару IT-

инфрақұрылымы бар. Құралдарын 
басқару үшін IT-инфрақұрылымы 

шағын және орта компаниялар. 

Бағдарламалық құрал басқару, IT-
инфрақұрылымы бар. IT-

инфрақұрылымын қауіпсіздігін, 

қамтамасыз ету. 

4 КК9 

4 Mat(I) 1204 Математика 1 Пән: "Математика-1,2" 
математикалық білім беру маманы 

іргетасы болып табылады және осы 

бағдарлау қосымша математикалық 
әдістерді кәсіби қызмет курс 

өткізіледі. Қазіргі ғылым мен 

техникада математикалық зерттеу 
әдістері және жобалау ойнайды 

негізгі рөлі. Пәннің мақсаты болашақ 

инженерге белгілі бір білім көлемін 

математика, қажетті ретінде зерттеу 
үшін аралас инженерлік пәндер мен 

арнайы курстар дамыту; 

математикалық қорытынды жасау 
адами түйсік және қолдана білу 

4 КК11 

5 

Mat(II) 1205 Математика 2 
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мақсатында зерттелген міндеттерді 

шешуде қолданбалы сипаттағы 
математикалық әдістер. 

 

 
 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

КК11 

6 Fiz(I) 1206 Физика 1 Физика - табиғи ғылым. Білім көзі 

болып, ол үшін  практикалық 
қызметі: бақылау, эксперименттік 

зерттеу табиғат құбылыстарын, 

өндірістік қызмет болып табылады. 

сынақ пайдалана отырып, ғылыми 
білімдерді, өндірістік қызмет дұрыс 

жеке білім тексеріледі . Нәтижелерін 

жалпылау және ғылыми бақылау 
және эксперимент  физикалық заңдар, 

олар түсіндіріледі бұл бақылаулар 

мен эксперименттер болып табылады. 

5 КК 12 

7 

Fiz(II) 1207 Физика 2 
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КК12 

8 TOE 2208 

электротехниканың 

теориялық негіздері 

Есептеу әдістері қалыптасқан электр 

тізбегінің. Есептеу әдістері 

симметриялы және симметриялы емес 
режимдерін үш фазалы шынжырда. 

Синусоидалды емес ток тізбегін 

есептеу. Негізгі анықтамалар, электр 
желісі. Заңдары электр тізбектерін 

есептеу. Негізгі ұғымдар мен заңдар 

электромагниттік өріс теориясы және 

электрлік және магниттік тізбектер. 
Талдау әдістері тізбектерінің тұрақты 

және айнымалы ток. 

4 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

КК15 

9 VB 1209 Оқу тәжірибесі Даму тарихы, оның жетістіктері, 

өндіріс көлемі, шығарылатын 
өнімдер.  

Енгізу кәсіпорында жаңа техниканы, 

жаңа технологиялық процесстерді 
және электр жабдықтары. Озық 

технологиялар жөндеу өнеркәсіптік 

жабдық. Ұйым қызметінің бас 
энергетик және оның даму 

перспективалары. 

1 КК20 

10 PP(1) 2210 өндірістік 

практика 1 

Кәсіпорынның тарихы және оның 

даму; құрылымдық схемасы басқару 
бөлімшелері, оның қызметтері мен 

бөлімдері пайдалану; ақпараттық 

жүйелер, қолданбалы бағдарламалар 
пакеттерін; кәсіпорындағы 

бағытталған іс-шаралар қамтамасыз 

ету қауіпсіздік, еңбекті қорғау, 

қоршаған ортаны қорғау. 

5 ПК5 
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11 PP(2) 3211 өндірістік 

практика 2 

кәсіпорын технологиялық процесс 

сипаттамасы, . ТҚ және 
ТПСұлбалары мен конструктивтік 

орындалуы , коммутациялық 

аппараттар түрлері ұяшықтар 

сипаттамасы және т. б., кәріз жүйесі, 
электр энергиясының: түрлері, 

қимасы, төсеу әдістері және 

ұзындығы кабель желілері, кабельдік 
журнал электрмен жабдықтау 

жүйелері. Сипаттамасы 

трансформаторлық қосалқы 
станциялар. Схемасы таратқыш 

желісінің және оның сипаттамасы. 

5 ПК11 

Базалық пәндер циклі 

Компонент таңдау бойынша 

1 ETM 2212 Электр 

техникалық материалтану 

 

Диэлектриктер сапасын Бақылау, 

оқшаулау. Өткізгіштер. Өткізгіштер 

мен жартылай өткізгіштер. 

Ферромагнетизм / сыртқы және ішкі 
оқшаулау электр қондырғыларын 

негізгі қасиеттері мен электр 

сипаттамалары. Жоғары кернеулі 
оқшауламалық конструкция. Сынау 

қондырғылары және жоғары 

кернеулерді өлшеу. Найзағайдан 

электр қондырғылары 

3 КК13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК14 

2 EI 2213 Электрлік өлшеу Бірлігін қамтамасыз етудің 

мемлекеттік жүйесі және дәлдік 
өлшеу. Аналогты және сандық 

өлшеуіш аспаптар. Электрлік 

шамаларды өлшеу құралдары 

электрлік емес шамаларды өлшеу 
Құралдары. Өлшеу ақпараттық 

жүйелер/ Жалпы ережелер және 

негізгі анықтамалар. Мақсаттары мен 
міндеттері ақпараттық-өлшеу 

техникасының энергетикалық 

жүйелер. Баланс электр желілеріндегі 
электр энергиясының. Өлшеудің 

электр энергиясының 

Автоматтандырылған коммерциялық 

және техникалық есепке алу-электр 
энергиясын 

5 КК16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК17 

3 TEP 2214 электромагниттік 
өріс Теориясы 

EMP 2214 таратылған 

көрсеткіштері бар Тізбектер 

Электрлік тізбегіндегі өтпелі 
процесстер, төртұштықтар және 

жиілікті электр сүзгілері, таратылған 

көрсеткіштері бар тізбектер, 

сызықтық емес тізбектері, сондай-ақ 
электромагниттік өріс теориясы./ 

Сызықты тұрақты ток тізбегі. 

Сызықтық тізбектегі синусоидалы 

тоқ. Сызықты емес электр 

тізбектері. Магниттік тізбектер. 

Төртұштықтар. Параметрлері 

5 КК18 
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таратылған тізбектер. Талдау 

тізбегінің жиіліктік облысы. 

КК19 

 
 

4 EE 3216 

Электроэнергетика 

OE3216 Негіздері 
инженерлік шығармашылық 

электр энергетикасы 

Құрылымы электр энергетикасы – 

электр энергиясын өндіру, беру, бөлу, 

тұтыну. Тәуліктік, маусымдық және 
жылдық графиктері электр 

энергиясын тұтыну. Заңнамалық база, 

электр энергиясын, негізгі ұғымдар 
мен субъектілері. ҚР заңы "электр 

энергетикасы Туралы" ҚР. Туралы 

түсінік энергожүйе және отын-

энергетикалық кешендегі. Электр 
стансаларының түрлері, 

классификациялары және 

ерекшеліктері алудың технологиялық 
процесінің электр энергиясын. Негізгі 

және қосалқы электр жабдықтары. 

/Жүргізу әдістері инженерлік 
зерттеулер. Жүйелі көзқарас және 

жүйелі талдау жасау кезінде 

техникалық жүйелер. Инновациялық 

қызмет инженері. 

5 КК21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК22 

5 OOST 3217 қоршаған ортаны 

Қорғау және еңбек /  

OTEE 3217 қоршаған ортаны 
Қорғау және электр 

қауіпсіздігі 

Кіріспе. Дамыту қазіргі заманғы 

экология. Биосфера. Ноосфера. 

Экологиялық жүйелер. Заттар 

айналымы. Қорғау жөніндегі іс-

шаралар атмосфераны ластанудан. 

Гидросфера және оның ластануы. 

Суларды қорғау. Топырақ түрлері, 

ластанған және бұзылған 

жерлерді. Өндіріс қалдықтары. 

Қоршаған ортаның мониторингі. 

ортаны қорғау саласындағы 

Заңнама еңбек. 

Ұйымдастырушылық іс-шаралар, 

жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету. Өндірістік шу. Бағалау әдістері 

және өлшеу, шу ластануы. Әсері діріл 

адам мен қоршаған ортаға. Себептері 
мен көздері діріл. Өрт қауіпсіздігі 

производств./ Негізгі ұғымдар, 

терминдер мен анықтамалар. 
Классификациясы зиянды және қауіпті 

факторлардың пайда болатын әр түрлі 

нысандарда энергетика. Ерекшеліктері 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, еңбек 

жағдайларын энергетика 

объектілерінде. Жіктеу үй-жайларды 

қауіптілік дәрежесі бойынша электр 
тогымен зақымдану. Анықтау ең аз 

арақашықтық трансформаторлық 

шекарасына дейін тұрғын үй 
құрылысы бойынша акустическим 

шуылы. Электр тогының әсері адам 

3 КК23 
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ағзасына. Анықтайтын факторлар 

электр тоғының соғу қаупін. Қорғау 
шаралары электр қондырғыларында. 

 

 

 

 

 

 

КК24 

6 ECC 3218 

Электрэнергетикалық 
жүйелер мен тораптар  

BKLEP 3218 болжау 

Моделін электр тұтынудың 

Негізгі элементтері, жалпы 

сипаттамасы мен электр беру 
желілері. Негізгі элементтері, жалпы 

сипаттамасы мен электр беру 

желілері. Элементтері электр 

желілерінің және олардың 
конструктивтік орындалуы. Негізгі 

анықтамалар. Электрлік және 

энергетикалық жүйелер. Электр 
желілері. Сипаттамалары 

энергетикалық және электр жүйелері. 

Алмастыру схемасын, электр беру 
желілері. Жұмыс режимдері, электр 

жүйелері мен желілері. Электр 

энергиясының сапасы мен кернеуді 

реттеу.Әсері электр энергия 
сапасының электр қабылдағыштар 

мен электр аппараттар жұмысына. 

Электр энергия сапасының 
көрсеткіштері. Міндеттері және 

кернеуді реттеу тәсілдері желісінде. 

Кернеуді реттеуді өзгерту арқылы 

трансформаторлардың 
трансформация коэффициентін. 

Таңдау реттеу тармақтары бар 

трансформаторлар. Жобалау негіздері 
электр желілері./ Ұйымдастыру 

электр тұтыну. Болжамы электр 

энергиясын тұтыну. Күйінің теңдеуі 
сымдар және оны пайдалану. 

5 ПК1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2 

7 РЕ 3223 Өнеркәсіптік 
электроника 

Негізгі ережелер курс теориясының 
Негіздері сенімділік Көрсеткіштері 

сенімділік жабдықтар мен 

қондырғылардың Сенімділігі электр 
энергетикалық жабдықтар / курстың 

Пәні мен міндеттері, пәннің, 

байланыс педагогикалық пәндермен. 

Кедергілер. Олардың деңгейі және 
әсер ету көздері , кедергілер. Кедергі 

желілерде электрмен жабдықтау. 

Өтпелі желілерде төмен және жоғары 
кернеу. Электромагнитті импульс 

найзағай. 

5 ПК3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК4 
 

8 ЕЅіК3221Энергия үнемдеу 

сапасы мен электр 

энергиясы/ электр жетегі 
және электр механикалық 

Дүниежүзінің энергетикалық 

ресурстары және ҚР. ТЭК. Энергия 

түрлері және энергетикалық 
ресурстар. Қойылатын негізгі 

5 ПК14 
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құрылғылар, мұнай-газ талаптар электр желілері арқылы 

әртүрлі мақсаттағы. Өзектілігі 
энергия үнемдеу мәселелерін. 

Энергияның сапасы және 

энергетикалық ресурстар. Көлік және 

бөлу энергия. Бағалары мен энергия 
ресурстары. Негізгі құқықтық және 

нормативтік құжаттар, энергия 

үнемдеу саласында. Басқармасы ТЭК. 
Энергия үнемдеу жөніндегі 

бағдарламаны. Техникалық 

бағыттары энергия үнемдеу. 
Экологиялық аспектілері энергетика 

және энергия үнемдеу/ электр 

энергиясын Өндіру, оны беру 

нефтепромыслы және бөлу ішіндегі 
мұнай кәсіпшіліктерінің. Іске қосу, 

реттеу және тежегіш сипаттамалар 

электромеханикалық түрлендіргіштер 
энергия. Электр жетегі 

технологиялық объектілер. 

Пайдалану ережесі мен қауіпсіз 

қызмет көрсету электр 
қондырғылары, мұнай-газ саласы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК15 

 

9 ECiPC 3219 электр 
энергиясын Өндіру PlPE 

3219 Электр станциялары 

мен қосалқы станциялар 

Теориясы, электр және қосалқы 
станцияның, дәйекті түрде шешу 

негізгі техникалық проблемалар мен 

сұрақтар бойынша таңдау басты 

схемаларын параметрлерін 
жабдықтар мен аппаратураны. 

Жұмыс режимі негізгі жабдықтар 

қосалқы станциялар, қысқа тұйықталу 
және оларды анықтау әдістері. Басты 

схемасы қосалқы станция. /Туралы 

түсінік торабында жүктеме. Кешенді 
жүктеме түйіндерінің, оның құрамы, 

ерекшеліктері мен негізгі 

құрамдастары. Жүктеме графигі. 

Төмендеткіш қосалқы станциялар. 
Жіктеу қосалқы тәсілі бойынша 

электр желілеріне қосылу. Мақсаты 

алыс электр берілісі. Беру айнымалы 
ток. Есепке алу параметрлерін желісі. 

әр түрлі хабарлар ұзындығы 

сипаттамасы. 

4 ПК16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК17 
 

     

бейіндік пәндер циклі 

жоғары оқу орындық компонент 

1 ЕМТ 3304 Электр 
машиналары 

Жұмыс істеу принципі және 
құрылғысы, әр түрлі типтегі электр 

машиналары және трансформаторлар. 

Физикалық құбылыстар болып 
жатқан электрлік машиналар мен 

трансформаторлар, әртүрлі жұмыс 

режимдерінде және олардың 
математикалық сипаттамасы. 

3 ПК6 
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Негізгі сипаттамалары электр 

машиналар мен трансформаторлар. 
Құрылғысы және жұмыс процесі, 

трансформаторлардың және электр 

машиналар. Теңдеу ЭҚК, МДС және 

тоқ трансформаторының. Келтірілген 
параметрлері. Сұлбаны, векторлық 

диаграммасы, трансформатордың 

жұмыс істеу режимдері 

2 PDP4302 диплом алдындағы 

(PP3 4302) (өндірістік  3 ) 

практика 

Негізгі электротехникалық 

жабдықтар қосалқы станциялар. 

Жабдықтың құрамы. Жабдықтардың 

сипаттамасы. Жұмыс режимдері 
негізгі электр жабдықтары. Рұқсат 

етілген және жұмыс режимдері. 

Апаттық режимдер. Меншікті 
мұқтаждықтарға арналған 

энергетикалық объект. Жедел басқару 

энергетикалық нысаны. Релелік 
қорғаныс негізгі электр жабдықтары. 

Автоматтандыру режимдерінің 

энергетикалық нысан. Құралдарын 

пайдалану автоматтандыру. 
Қоршаған ортаны қорғау. Деңгейі 

экологиялық әсерінің энергия. 

12 ПК26 

бейіндік пәндер циклі 

жоғары оқу орындық компонент 

1 ЕМЕО4305 

электроэнергетикадағы 

Өтпелі процесстер / 
ВВЕА 4305 

Электр жабдықтары 

высоковольтных подстанций 

Әсері параметрлерін электр тізбегінің 

өтпелі процесс. Теңдеулер 

электромагниттік өтпелі процесін 
машинада айнымалы ток. Есептеу 

бастапқы мәндер мерзімді құрайтын 

ток үш фазалы қысқа тұйықталу 

электр машиналар симметриясыз 
өтпелі процесстер электр желісі / 

энергия Көздері. Синхронды 

генераторлар мен трансформаторлар. 
Басты схемалары станциялары мен 

қосалқы станциялар. Электрлік 

аппараттарды және тоқ өткізгіш 
бөліктер электр станциялары мен 

қосалқы станцияларда. 

4 ПК9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК10 

2 PSES 4303 Алыс электр 
берілісі жоғары кернеу/ 

PESS 4303 

 Жобалау жүйелері", " 
электр энергиясын 

Кіріспе. Негізгі түрлері мен 
функциялары электр.  

Функционалдық қасиеттері, электр. 

Алыс электр берілісі айнымалы ток. 
Конструктивті орындалуы ЭБЖ 

айнымалы ток./ Міндеттері әдістері 

жобалау электр тораптар мен 

жүйелер. Электр тораптарының 
жіктелуі. Негізгі экономикалық 

көрсеткіштері. Өткізгіштердің 

қимасын таңдау бойынша, рұқсат 
етілетін кернеу. Режимдерін есептеу 

электр желілерін 

5 ПК12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК13 

3 PE 3304 Өндірістік Жартылай өткізгіш аспаптар. 5 ПК7 
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электроника 

SEE 3304 
энергетикадағы Күштік 

электроника 

Негіздері, микро және 

оптоэлектроника. Күштік құрылғылар 
және микропроцессорлар/ Күштік 

жартылай өткізгіштік аспаптар. 

Құрылымы; вольтамперлік 

сипаттамасы; статикалық, 
динамикалық параметрлер; шекті 

рұқсат етілген параметрлері 

 

 

 

 

 

 

 

ПК8 

4 RZEES 4308 Релелік 
қорғаныс және электр 

энергетикалық жүйелерді 

автоматтандыру 

RZAE 4308 Релелік 
қорғаныс элементтерін 

электр станциялары 

Орындау принциптері релелік қорғау. 
Қысқа тұйықталу энергожүйелерде. 

Кернеу трансформаторлары және ток. 

Қырман қорғау. Қырман бағытталған 

қорғау. Қашықтықтан қорғау. 
Көлденең дифференциалды қырман 

қорғау. Арнайы тұйықталудан. 

Қорғау және автоматика синхронды 
генераторлардың/ Негізгі 

элементтерін электрмен жабдықтау 

жүйелерінің ерекшеліктері мен 
өнеркәсіптік кәсіпорындар. Есі дұрыс 

емес жұмыс режимі 

энергожүйелерде.Қорғаныс және 

автоматика желілерін, станциялар 
мен қосалқы станциялар. 

5 ПК18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК19 

5 PSES 4303 Жобалау электр 

энергетикалық жүйелер мен 
желілер  

PESS 4303 АЖЖ  

Электр бөлігінде электр 
станциялары 

Қазіргі заманғы есептеу әдістері 

электр жүктемелерінің. Техникалық - 
экономикалық көрсеткіштері негізгі 

элементтерін электрмен жабдықтау 

жүйелерінің. Келтірілген шығындар 
және оларды пайдалану 

экономикалық бағалау қабылданатын 

шешімдерді анықтау, өндіріске 
шығындар мен электр энергиясын 

беру. Таңдау сыртқы электрмен 

жабдықтау схемасының. Қысқа 

тұйықталу электрмен жабдықтау 
жүйелерінде. Негізгі анықтамалар 

және жалпы үрдістің сипаттамасы./ 

Принциптері электр желілері. 
Практикалық есептеу әдістері электр 

желілерін. Таңдау ұтымды схемасын 

электр желісінің негізінде 
техникалық-экономикалық 

салыстыру бәсекеге қабілетті 

нұсқалары. Құралдарын таңдау 

кернеуді реттеу электр желілері. 

4 ПК20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК21 

6 ЕЕЅ 4225 электр 

энергетикалық жүйелерін 

пайдалану 
ОЕЕЕЅ 4225 электр 

жабдықтарын пайдалану 

электр станциялары 

негіздері. 

Енгізу шарттары синхронды 

генераторларды параллельдік 

жұмысқа. Тәсілдері, генераторлар 
синхрондау. Әдістері фазировки 

генераторлар. Туралы түсінік 

динамикалық орнықтылық. Қалыпты 

жұмыс режимі генератор. Рұқсат 
етілген жүктеме. Симметриялық емес 

және асинхронды режимі генератор. 

Генератордың синхрондық 
компенсатор режимінде. Жұмыс 

5 ПК22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

режимдері, синхронды 

компенсаторлардың, электр 
қозғалтқыштарының. Трансформа - 

торов, автотрансформаторлар. Рұқсат 

етілетін жүктеме мен артық жүктеме 

трансформаторлар және 
автотрансформаторлар. Жұмыс 

режимі бейтарап электр желілерінде. 

Жедел электр жабдықтарының 
жағдайын./ Көздері электрмен 

жабдықтау және электр энергиясын 

тұтынушылар. Санаттағы электр 
энергиясын тұтынушылар. желі.  

қысқа тұйықталу ток туралы түсінік, 

пайда болу себептері, салдары және 

қысқа тұйықталу тоқтарын шектеу 
әдістері. Электр қондырғылардың 

кернеуі 1000 В Күштік 

трансформаторлар. Аппараттар 
кернеуі 1000 В жоғары 

Ажыратқыштар жоғары кернеулі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК23 

7 PUE 4310 энергожүйелерде 

өндіруді азайтуға арналған 

аварияға қарсы басқару  
DEESP 4310  электр 

жабдықтарын, электр 

станциялары мен қосалқы 

станциялар диагностикасы 

Өндіруді азайтуға арналған аварияға 

қарсы басқару энергожүйелерде. 

Өндіруді азайтуға арналған аварияға 
қарсы басқару энергообъединениях 

үлгі құрылымдары. Өндіруді азайтуға 

арналған аварияға қарсы басқару 

энергообъединениях үлгі 
құрылымдары. Өндіруді азайтуға 

арналған аварияға қарсы басқару 

энергообъединении құрылымы. 
Өндіруді азайтуға арналған аварияға 

қарсы басқару энергобіріккен / 

Жалпы сұрақтар бойынша 
энергетикалық жабдықтарды 

пайдалану. Міндеттері мен шарттары 

ұтымды пайдалану энергия 

жабдықтары. Электр энергиясын 
үнемдеу. Сенімділігі: негізгі ұғымдар 

және анықтамалар. Ұтымды 

пайдалану негіздері таңдау және 
пайдалану электр жабдықтары. 

Техникалық диагностика негіздері 

4 ПК24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК25 

 Қорытынды аттестаттау  12 ПК24 

Оқытудың қосымша түрі 
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1 деңгейлі ағылшын тілін 

үйрену бағдарламасы 

Шындыққа, шартты пайдалану 

қажеттілігі технология деңгейлеп 
оқыту мектепте ағылшын тілін енгізу 

жағдайында ФГОС болып табылады 

объективті бар айырмашылықтар 

оқушылардың қарқынмен игеру оқу 
материалдарын, сонымен қатар 

қабілетін өз бетінше қолдануға 

игерілген білімдер мен іскерліктер. 

10  

2 Ауызша және жазбаша 
сөйлеу ағылшын тілі 

Шығармашылық білік дағдыларын 
ауызша және жазбаша сөйлеу, 

сондай-ақ дағдыларын әрі қарай 

тереңдетіп, дәл және жан-жақты 
түсіне отырып, өзіндік ағылшын 

мәтіні 

5  

3 Халықаралық 

стандартталған тілдік 
курстар 

Бір фреймворк пайдалану жөніндегі 

шығыс шегінен тыс бір немесе 
бірнеше әр түрлі елдердің және, 

осылайша бірыңғайлау критикалық 

оқыту белгілі бір шет тілін білдіреді 

5  

 

 

7. КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

оқу нәтижелерін білім беру бағдарламасы бойынша тұтастай алғанда, 

қалыптастырылатын құзыреттіліктерді (оқу нәтижелерімен құрайтын компоненттер) 

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

KК1 +            

KК2 +            

KК3 +            

КК4 +            

KK5  +           

КК6   +          

КК7   +          

КК8   +          

КК9   +          

КК10    +         

КК11     +        

КК12     +        

КК13      +       

КК14      +       

КК15      +       

КК16      +       

КК17      +       

КК18      +       

КК19      +       

КК20      +       

КК21       +      

КК22       +      

КК23       +      

КК24       +      

КК25             

КК26             

КК27             
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КК28             

КК29             

КК30             

КК31             

КК32             

КК33             

КК34             

ПК 01        +     

ПК 02        +     

ПК 03        +     

ПК 04        +     

ПК 05        +     

ПК 06         +    

ПК 07         +    

ПК 08         +    

ПК 09         +    

ПК 10         +    

ПК 11         +    

ПК 12           +   

ПК 13          +   

ПК 14          +   

ПК 15          +   

ПК 16           +  

ПК 17           +  

ПК 18            +  

ПК 19            +  

ПК 20           +  

ПК 21           +  

ПК 22           +  

ПК 23           +  

ПК 24           +  

ПК 25           +  

 

8. ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 

Семес

тр  

ООД 

ОК  

ООД 

КВ  

БД 

ВК  

БД КВ / 

Minor*  
ПД ВК  

ПД 

КВ  
ИА  Всего  

Ұзақтығы 

(оның ішінде 

сессия, бірақ 

каникулсыз) 

1  20     10  
 

         30  18  

2  17     
10+3 

пр   
         30  21  

3  7 5   13 5          30  18  

4  7  
 

8+6пр 9 
 

      30 21  

5  -  -  
 

24 6       30 18  

6  -  -  6пр 18 / 8* 
 

 6     30 22  

7  -  -  -  -    30    30 18  

8  -  -  -  
 

6 пр  12 12  30 25  

Итого  51 5 56 56 12 48 12 240    
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Білім беру бағдарламасы қаралып, отырыстарда бекітуге ұсынылды: 

 

Институтының оқу-әдістемелік кеңесінің 

хаттама №  ________      "_____" ___________ 20__г.  

 

 ОӘК институттың төрағасы ________________________          _Хасанова Ж.С. 

                                                                    (қолы)                                       (Аты-жөні)                            

 

 

Инженерлік-техникалық факультеті кеңесінің  

хаттамасы №  ________      "_____" ___________ 20____г.  

 

ОӘК институттың төрағасы 

_____________________            Дюсекенова С.Р. 

          (қолы)                                   (аты-жөні) 

 

"Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары" кафедрасының оқу-әдістемелік семинары» 

 

хаттамасы №  ________      "_____" ___________ 20__г.  

 

Кафедра меңгерушісі _______________           Ликаров М.Л. 

                                               (қолы)                   (аты-жөні)                            
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