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1. Паспорт образовательной программы

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и наименование направлений 

подготовки
7М062 - Телекоммуникации

3 Код и наименование групп 
образовательных программ

М096  -  Коммуникации  и
коммуникационные технологии

4 Код и группа образовательных 
программ

М096  -  Коммуникации  и
коммуникационные технологии

5 Наименование  образовательной
программы 

М096  -  Радиотехника,  электроника  и
телекоммуникации

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП Формирование  готовности

выпускников способных к решению задач в
области  телекоммуникаций,  а  также
разработке  новых  устройств  с
использованием  современных  цифровых
технологий научного подхода.

Умение  анализировать  полученные
знаний  для  развития
телекоммуникационных сетей Казахстана и
внедрения  новых  вычислительных  средств
обеспечивающих  более  высокие  скорости
передачи и защищенности.

8 Уровень по МСКО 7
9 Уровень по НРК 7
10 Уровень по ОРК 7
11 Отличительные особенности ОП Нет

ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)

12 Форма обучения Очная
13 Объем кредитов 120
14 Присуждаемая  академическая

степень
магистр  технических  наук  по
образовательной программе
М096Радиотехника,  электроника  и
телекоммуникации 

15 Наличие приложения к лицензии на
направление подготовки кадров

№ 25 от 27.03.2020г

16 Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование  аккредитационного
органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по
Обеспечению  Качества  в  Образовании
(НКАОКО)

Срок действия аккредитации с 2016г – по 2021г



2. Модель выпусника

№ Название поля Примечание
1 Наименование  образовательной

программы 
М096  -  Радиотехника,  электроника  и
телекоммуникации

2 Присуждаемая  академическая
степень

магистр технических наук по 
образовательной программе 
М096 Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации

3 Результаты  обучения  с
Дублинскими дескрипторами

1) демонстрировать  развивающиеся
знания  и  понимание  в  области
телекоммуникации  и  радиотехники,
основанные  на  передовых  знаниях  этой
области, при разработке и (или) применении
идей в контексте исследования;

2) применять  на  профессиональном
уровне  свои  знания,  понимание  и
способности  для решения  проблем в новой
среде,  и  более  широком
междисциплинарном контексте;

3) осуществлять  сбор  и  интерпретацию
информации для формирования суждений с
учетом  социальных,  этических  и  научных
соображений;

4) четко  и  недвусмысленно  сообщать
информацию,  идеи,  выводы,  проблемы  и
решения,  как  специалистами,  так  и
неспециалистам;

5) навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного продолжения дальнейшего
обучения  в  области  области
телекоммуникации и радиотехники.

4 Результаты обучения Р1. Владеет  базовыми  знаниями
фундаментальных и прикладных дисциплин
программы  магистратуры,  способствующих
формированию  основ  научного
мировоззрения,  развитию  логического
мышления.

Р2. Демонстрирует  знания  на
профессиональном  устном  общении  в
монологической и диалогической форме по
иностранному  языку,  а  также  развитию
навыков  оформления  официальной
документации  по  различным  формам  и
видам  международного  сотрудничества,  в
том числе на иностранном языке.

Р3. Проводит  учебно-воспитательные
работы,  обладать  навыками  ведения
педагогической  деятельности,  освоить  и
внедрять в педагогическую практику новые
инновационные  технологии  и  подходы  в
сфере образования.



Р4. Оценивает  жизненные  и
профессиональные ситуации с точки зрения
психологии  управления;  эффективно
использовать  знания  по  психологию
управления для развития своего потенциала
и коллектива.

Р5. Применяет  методы  и  средства
измерений  для  проведения  измерительных
технологий, интерпретировать их результаты
и  сделать  выводы  на  профессиональном
уровне.

Р6. Готов  использовать  современные
достижения  науки  и  передовые
телекоммуникационные  технологии,
проведение  методов  теоретических  и
экспериментальных исследований в научно-
исследовательских  работах  в  области
техники и технологий.

Р7. Создает  и  проектирует
телекоммуникационные сети и системы для
решения современных и научно-технических
проблем  радиотехники,  электроники  и
телекоммуникаций,  аргументировать
преимущества выбора определенного метода
решения поставленных задач.

Р8. Выбирает  и  применяет  методы
обработки цифровых сигналов, в том числе
модуляции,  детектирования,  оптического
усиления  и  восстановления  оптических
сигналов,  защиты  и  кодирования
информации; методы кодирования линейных
сигналов;  методы  расчета  основных
параметров волоконно-оптической передачи;
учитывать  перспективные  направления
развития  оптических  систем  передачи  и
коммутации,  эксплуатировать  современную
радиоэлектронную  аппаратуру  систем
цифрового телевидения.

Р9. Применяет  средства  построения
цифровых  телекоммуникационных  сетей,
умение  проводить  мониторинг  и
тестирование  линий  связи,  знание  о
принципах  генерирования,  формирования  и
умощнения радиосигналов при современных
цифровых устройствах.

Р10. Анализирует  работу  основных
сегментов  систем  спутниковой  связи,
описывать  принципы  организации
современных систем передачи информации,
таких  как  мобильная  связь,  волоконно-
оптических  системах,  спутниковой  системе
связи и сети абонентского доступа.



Р11. Демонстрирует  умение
разрабатывать  системы,  средства  и  методы
защиты  информации  в
телекоммуникационных и радиотехнических
устройствах  и  сетях,  осуществлять  анализ
надежности  и  схем  диагностики
телекоммуникационных  систем  и  средств
связи.

Р12. Выбирать и применять технологии
цифровой обработки сигналов  для решения
научно-исследовательских  и
производственных  задач  с  использованием
современной  аппаратуры  и  методов
исследования.

Р13. Обладает  широкими и глубокими
фундаментальными  и  прикладными
знаниями; готов использовать их в качестве
основы  для  практической  научно-
исследовательской  и  профессиональной
деятельности;  знает  и  применяет
инженерную  практику  в  области
эксплуатации  и  ремонта  волоконно-
оптической линий связи.

Р14. Способен  монтировать,
налаживать  и  ремонтировать  цифровые  и
оптические  модули  оборудования  сетей,
кабельную  систему  сети,  выполняет
профилактику  и  восстановительное
обслуживание  оборудования
телекоммуникационных  сетей,  систем
передачи, систем коммутации. управляющие
устройства  коммутационных  систем;
концептуальные  основы  интеллектуальных
сетей;  мониторинг  и  тестирование  линий
связи;  техническую  эксплуатацию
кабельных линий связи.

Р15. Выбирает и применяет технологии
цифровой обработки сигналов  для решения
научно-исследовательских  и
производственных  задач  с  использованием
современной  аппаратуры  и  методов
исследования.

Р16.  Имеет профессиональный уровень
по  осуществлению  менеджмента  и
маркетинга  в  телекоммуникациях,
обеспечивая  эффективное  управление
эксплуатационным  и  сервисным
обслуживанием  телекоммуникационных
устройств.

Р17. Работает  в  команде,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные  различия,



критически  оценивать  свою  деятельность,
деятельность  команды,  наметить  путь  и
выбрать  средства  к  саморазвитию,
повышению своей квалификации.

5 Область профессиональной 
деятельности

Коммуникационные телекоммуникационные
системы сети

6 Объекты профессиональной 
деятельности

Проектные организации;
Телекоммуникационные компаний;
Промышленные предприятия;
Научно-исследовательские учреждения;
Органы государственного управления;
Учебные  заведения  (при  научном  и
педагогическом направлении) и т.д.

7 Виды профессиональной 
деятельности

Проектная;
Организационно-управленческая.
Научно-исследовательская;
Педагогическая (по окончании магистратуры
с научным и педагогическом направлении).

8 Функции профессиональной 
деятельности

Магистры  данной  образовательной
программы  -  это  специалист  высокого
уровня  квалификации  в  сфере
информационно-коммуникационных
технологий  (ИКТ),  ориентированный  на
разработку,  внедрение  и  эксплуатацию
телекоммуникационных,  радиотехнических,
электронных  систем  и  мобильной  связи.
Область науки и техники, которая включает
совокупность технологий, средств, способов
и  методов  человеческой  деятельности,
направленных  на  создание  условий  для
обмена  информацией  на  расстоянии,
преобразования  информации  с  помощью
электронных  средств.  Также  умеющий
решать  исследовательские  задачи,  задачи
разработки  новых  и  сопровождения
существующих  телекоммуникационных
продуктов и работать на стыке технологий,
выполнять  педагогическую  работу,
обладающий ярко выраженным инженерным
и  научным  мышлением,  высоким  уровнем
общекультурного  развития,  владеющий
иностранными языками профессионал с ярко
выраженной  гражданской  и  нравственной
позицией.

9 Требования  к  предшествующему
уровню образования 

Высшее образование



3. Перечень компетенции

Наименование 
компетенции

Требования к компетенции

Универсальные 
компетенции

УК1 – Иметь представление о роли науки и образования в общественной жизни,
о современных тенденциях в развитии научного познания,  об актуальных
методологических  и  философских  проблемах  естественных  (социальных,
гуманитарных, экономических) наук.
УК2  –  Знать  методологию  научного  познания,  принципы  и  структуру
организации научной деятельности.
УК3  –  Владеть  психологическими  методами  и  средствами  повышения
эффективности  и  качества  обучения;  знать  психологию  познавательной
деятельности магистрантов в процессе обучения.
УК4 – Владеть навыками использования полученных знаний для оригинального
развития и применения идей в контексте научных исследований.
УК5  –  Знать  основы  правовой  системы  и  законодательства  Республики
Казахстан, правовые нравственно-этические нормы в сфере профессиональной
деятельности.
УК6 – Быть способным интегрировать знания, полученные в рамках разных
дисциплин  для  решения  исследовательских  задач  в  новых  незнакомых
условиях.
УК7 –  Быть  способным путем интеграции знаний выносить  суждения  и
принимать решения на основе неполной или ограниченной информации, быть
способным креативно мыслить  и творчески подходить к решению новых
проблем и ситуаций.
УК8 – Уметь применять знания педагогики и психологии высшей школы в
своей  педагогической  деятельности,  применять  интерактивные  методы
обучения.
УК9  –  Владеть  навыками  проведения  информационно-аналитической  и
информационно-библиографической  работы  с  привлечением  современных
информационных технологий.
УК10 – Свободно владеть иностранным языком на профессиональном уровне,
позволяющим проводить научные исследования и осуществлять преподавание
специальных дисциплин в вузах.
УК11 – Уметь обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и др.,
иметь навыки научно-исследовательской деятельности, решения стандартных
научных задач.
УК12 –  Иметь  навыки  осуществления  образовательной  и  педагогической
деятельности  по  кредитной  технологии  обучения,  методики  преподавания
профессиональных дисциплин, использования современных информационных
технологий в образовательном процессе.

Профессиональные
компетенции

ПК1  –  Иметь  навыки  профессионального  общения  и  межкультурной
коммуникации, ораторского искусства, правильного и логичного оформления
своих мыслей в устной и письменной форме.
ПК2 – Знает  современные  и  перспективные  направления  развития
телекоммуникационных  и  информационных  сетей  и  систем,
радиолокационных и радионавигационных систем,  компьютерных



технологий, современного программного обеспечения.
ПК3  –  Знает  принципы  работы,  технические  характеристики  и
конструктивные  особенности  разрабатываемых  и  используемых
радиоэлектронных средств, средств коммутации и связи 
ПК4  – Знает  методы  проведения  теоретических  и
экспериментальных  исследований  в  области  техники  связи  и
радиоэлектроники.
ПК5  –  Знает  основы  проектирования,  строительства,  монтажа  и
эксплуатации  технических  средств  радиоэлектроники,  систем  и
линий связи, компьютерных сетей.
ПК6  –  Знает  о  требованиях  стандартизации,  метрологического
обеспечения и безопасности жизнедеятельности при разработке и
эксплуатации радиоэлектронных устройств и систем электросвязи
ПК7 – Знает  технические  и  программно-математические  средства
защиты информации в телекоммуникационных системах.
ПК8  –  Знает  необходимые  меры  по  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности и охране окружающей среды при производстве,
строительстве  и  эксплуатации  радиоэлектронных  систем  и  сетей
телекоммуникаций.
ПК9 – Умеет  осуществлять  выбор  схем  аналоговых  и  цифровых
электронных  устройств,  выполнять  схемотехнические  расчеты  и
составлять  принципиальные  схемы  с  учетом  реализации  в
интегральном исполнении.

ПК10  –  Умеет  проводить  моделирование,  теоретическое  и
экспериментальное  исследование вновь разрабатываемых узлов и
устройств, используя современные методы анализа и синтеза.
ПК11  –  Умеет  выполнять  разработку  устройств  хранения  и
отображения  информации  на  основе  программных  и  аппаратных
средств.
ПК12 – Умеет осуществлять анализ надежности и схем диагностики
радиотехнических,  телекоммуникационных  и  электронных
устройств, выбирать необходимые датчики
ПК13  –  Умеет  осуществлять  выбор  основных  типов
микропроцессоров, основные этапы и особенности проектирования,
как отдельных подсистем, так и всей микропроцессорной системы в
целом для различных применений.
ПК14 – Умеет разрабатывать структуру устройств телекоммуникаций
и радиоэлектроники, проектировать системы и устройства.
ПК15 – Умеет анализировать основные формы обмена информацией
в системах, физические принципы работы и основные технические
характеристики систем радиоэлектроники и телекоммуникаций.
ПК16 – Умеет- анализировать и согласовывать техническое задание
на проектирование разрабатываемого устройства и систем

ПК17 – Иметь навыки применять методы теории телекоммуникаций
в  смежных  направлениях,  связанных  с  информационными
технологиями.
ПК 18 –  Иметь навыки научного анализа и решения практических
проблем  в  организации  и  управлении  экономической
деятельностью организаций и предприятий.
ПК  19  – Иметь  навыки  исследования  проблем  в  области



менеджмента и маркетинга и использовать полученные результаты
для совершенствования методов управления предприятием.



4. Карта образовательной программы
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БД/ВК Экзамен 1 4 Философия,
Культуроло

гия в
бакалавре

Основы
научных

исследова
ний,

Методика
преподава

ния
специальн

ых
дисципли

н

Знать: основы современных знаний в области философии науки; предмет
философии науки, ее основных проблемах и задачах, а также особенностях
современного взаимодействия философии и науки; основные направления
исторического развития науки;  сущность философской метадологии и ее
роли  в  профессиональной  деятельности  ученого  и  преподавателя;
особенности научного мировоззрения и профессионального развития. 
Уметь: раскрывать сущность науки в широком социокультурном контексте
и  ее  историческом  развитии;  применять  философские  знания  в
комплексных исследованиях; анализировать основные мировоззренческие
и методологические проблемы, возникающие в науке на современном этапе
ее  развития;  применять  философские  знания  в  планировании  задач
профессионального и личностного развития
Иметь  навыки: формирования  междисциплинарного,  поликультурного
мировоззрения,  основанного  на  глубоком  осмыслении  истории  и
философии; осуществления междисциплинарных исследований и решения
задач профессионального и личностного развития.
Быть  компетентным: в современных тенденциях развития научно-философского
познания  об  актуальных  методологических  и  философских  проблемах  естественных
(социальных,  гуманитарных,  экономических)  наук;  в  методологии научного познания,
принципах и структуре организации научной деятельности

Иностранный
(профессиона
льный) язык

БД/ВК Экзамен 1 4 Иностранн
ый язык в
бакалавре

НИРМ,
Стажиров

ка

Знать: профессиональную  терминологию  английского  языка;  языковые
профессиональные  конструкции,  используемые  в  письменной  и  устной
коммуникации на английском языке (инструкция, научная статья, тезисы,
аннотация и т.п.); сокращения, условные обозначения. 
Уметь: читать,  понимать  и  извлекать  информацию  из  оригинальных
зарубежных источников (выделять  опорные  смысловые  блоки,  основные
мысли  и  факты;  находить  логические  связи,  исключать  избыточную
информацию,  группировать  и  объединять  выделенные  положения  по
принципу  общности);  продуцировать  диалогическую  и  монологическую
речь  (в  виде  сообщения  о  своей  научной  деятельности,  доклада,
презентации) в сфере профессиональной коммуникации в соответствующей



отрасли знаний с использованием профессиональной терминологии
Иметь  навыки:  монологической  и  диалогической  речи  в  ситуациях
научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного
языкового  материала  и  в  соответствии  с  избранной  специальностью;
владения  английским  языком  в  объеме,  необходимом  для  получения
информации профессионального содержания из зарубежных источников. 
Быть компетентным: в свободном владении иностранным языком на уровне (В1).  
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БД/ВК Экзамен 1 4 Философия,
культуролог

ия в
бакалавре

Основы
научных

исследова
ний,

Преподава
ния

специальн
ых

дисципли
н

Знать: предмет педагогики высшей школы, т.е. целостный педагогический
процесс в его главных составляющих- воспитание, обучение, социализация,
а также единство и взаимосвязь этих процессов; сущность, закономерности,
содержательные  основы,  методы,  формы  организации  и  технологии
процессов воспитания и обучения;  этические принципы профессии. 
Уметь: осуществлять  поиск,  отбор  и  проектирование  содержания
педагогического процесса, продуктивных методов и средств воспитания и
обучения;  осуществлять  постановку  и  решение  педагогических  задач
следовать  основным  нормам,  принятым  в  научном  общении,  с  учетом
международного  опыта;   осуществлять  личностный  выбор  в  морально-
ценностных  ситуациях,  возникающих  в  профессиональной  сфере
деятельности 
Иметь навыки: совершенствования профессиональных знаний и умений с
использованием  разнообразных  ресурсов;  работы  в  казахстанских  и
международных исследовательских  коллективах  по  решению научных  и
научно-образовательных задач
Быть  компетентным:  в способности  использовать  профессиональные знания в
области педагогики высшего профессионального образования.  

Психология 
управления

БД/ВК Экзамен 1 4 Психология
культуролог

ия в
бакалавре

Практика Знать: систему психологических знаний, необходимых для эффективного
управления;  психологические  основы  управленческой  деятельности  -
психологический отбор персонала, способы мотивирования труда, условия
и  формы  эффективного  использования  различных  стилей  управления,
психологические  аспекты  формирования  личностно  значимых  качеств
молодого руководителя; психологию принятия управленческих решений; 
Уметь: определять факторы, влияющие на эффективность работы группы;
психологические  методы  урегулирования  конфликтных  ситуаций;
применять психологические познания в управленческой деятельности
Иметь  навыки:  анализа  психологических  причин,  лежащих  в  основе
снижения  эффективности  управления;  психологического  анализа
управленческой ситуации; психологического обеспечения нововведений.
Быть  компетентным:  в  применении знания психологии управления в своей
профессиональной деятельности.



Педагогическ
ая практика

БД/ВК Отчет 1 4 Философия,
культуролог

ия в
бакалавре

Основы
научных

исследова
ний,

Преподава
ния

специальн
ых

дисципли
н

Знать: принципы педагогической работы со студентами;
Уметь: организовать работу со студентами-бакалаврами 3го курса, 1 курса
магистратуры;  координировать  сбор  социологических  данных  в
студенческом  исследовательском  коллективе;  мотивировать  студентов  и
решать возникающие конфликтные ситуации;
Владеть: организации  коллективной  работы;  проведения  семинарских
занятий; координирования работы студентов бакалавриата, письменного и
устного представления полученных результатов;
Быть  компетентным:  анализировать  методики  преподавания,  которые
использовали преподаватели в ходе обучения данной группы студентов.

Методика
преподавания
специальных
дисциплин

БД/КВ Экзамен 2 5 Педагогика
высшей
школы,

пед.практик
а

Научно-
техническ

ие
проблемы

РЭТ,
Современ

ное
состояние

РЭТ

Знать: особенности педагогического процесса в профессиональной школе;
структуру и основные компоненты педагогической системы; современные
технологии организации процесса  обучения и контроля качества  знаний;
содержание  инновационных  воспитательных  систем  в  системе
профессионального образования;
Уметь:  проектировать,  анализировать,  оценивать  и  корректировать
процесс  обучения; разрабатывать структурно-логические схемы учебного
материала,  и  использовать  их  для  формирования  содержания  обучения;
осуществлять оптимальный выбор технологий обучения в соответствии с
целями и содержанием обучения;
Владеть:  методикой  преподавания  технических  дисциплин  в
образовательных  учреждениях  различного  уровня;  современными
педагогическими технологиями;
Быть  компетентным:  выработке  умений  разрабатывать  педагогические
проекты по методике обучения специальных дисциплин. 

Основы 
научных 
исследований

БД/КВ Экзамен 2 5 Педагогика
высшей
школы,

пед.практик
а

Научно-
техническ

ие
проблемы

РЭТ,
Современ

ное
состояние

РЭТ

Знать:  основы  научного  творчества; основные  этапы  развития
науки, ее структуру и классификацию; нормативные документы о
выполнении и оформлении научно-исследовательских работ;
Уметь: работать  с  научной,  специальной  и  справочной
литературой,  собирать  и  обрабатывать  фактический  материал,
оформлять и подавать его в форме публикации;
Владеть:  процессом подготовки научной работы от выбора темы
до ее публикации;
Быть компетентным: преподавание  технические дисциплины в
образовательных  учреждениях  различного  уровня,  используя
существующие программы и учебно-методические материалы.
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БД/КВ Экзамен 1 5 Радио
метрология,

Основы
электронно

й и
измеритель

ной
техники в
бакалавре

Современ
ные

цифровые
системы

передачи,
Проектир

ование
ТКС

Знать:  основы  измерений  телекоммуникационных  систем;  методы  и
средства  измерений  аппаратуры  телекоммуникационных  систем;  методы
проведения теоретических и экспериментальных исследований в области
техники  связи;  методы  оценки  параметров  устройств  и  систем  связи;
передовые  методы  технического  контроля  и  диагностики  в  процессе
настройки и эксплуатации средств связи; 
Уметь:  правильно  рассчитывать,  анализировать  и  разрабатывать  задачи,
относящиеся к измерительным технологиям телекоммуникационных сетей;
осуществлять  анализ  надежности  и  схем  диагностики
телекоммуникационных систем и средств связи; осуществлять технический
контроль и диагностику в процессе настройки и технической эксплуатации
систем и устройств связи; 
Владеть: измерения  в  сетях  связи,  видах  и  формах  представления
физических  величин;  эксплуатации  измерительного  оборудования;
методологии измерений параметров цифровых каналов; методик контроля
параметров  каналов;  анализа  телекоммуникационной  сети  на
измерительной технике; измерений абонентских кабельных систем;
Быть  компетентным:  умение  представлять  результаты  измерений  в
форме  отчетов,  рефератов,  публикаций  и  публичных  обсуждений;
интерпретировать  и  представлять  результаты научных измерений,  в  том
числе на иностранном языке.

Методы и 
средства 
измерений в 
радиоэлектро
нике

БД/КВ Экзамен 1 5 Радиометро
логия,

Основы
электронно

й и
измеритель

ной
техники в
бакалавре

Современ
ные

цифровые
системы

передачи,
Проектир

ование
ТКС

Знать:  основные  направления  измерений  радиоэлектронных  систем;
методы  и  средства  измерений  аппаратуры  радиоэлектронных  систем;
способы проведения теоретических и экспериментальных исследований в
области  радиоэлектроники;  методы  оценки  параметров  устройств
радиоэлектроники;
Уметь:  проявить знания в решении задач, относящихся к измерительным
технологиям радиоэлектронных сетей;  производить анализ надежности и
схем радиоэлектронных систем и средств связи; контролировать параметры
каналов;  осуществлять  анализ  телекоммуникационной  сети  на
измерительной  технике,  в  том  числе  измерений  абонентских  кабельных



систем;
Владеть: работы с измерительной техникой в радиоэлектронных системах,
о  видах  и  формах  представления  физических  величин;  эксплуатации
измерительного  оборудования;  придерживаться  методики  измерений
параметров цифровых каналов;
Быть  компетентным:  умение  участвовать  в  научных  исследованиях  в
группе, ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной
работы уметь  составлять  практические  рекомендации  по  использованию
результатов научных исследований.
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БД/КВ Экзамен 3 5 Методы и
средства

измерений в
телекоммун

икациях

НИРМ,
Написани

е
магистерс

кой
диссертац

ии

Знать:  общие  принципы  проектирования  сетей  и  систем
телекоммуникации;  расчет  основных параметров  телекоммуникационных
сетей и методы их определения; основные понятия конвергенции услуг в
телекоммуникации;  формализованное  описание  процессов  обслуживания
процессов в системах коммутации и сетях связи при конвергенции услуг;
Уметь:  проводить  качественный  анализ  и  синтез  современных
телекоммуникационных  сетей,  проводить  расчеты  полнодоступных
коммутационных  систем,  проводить  анализ  качественных  показателей
проводить  расчет  прогнозирования  нагрузки  и  объема  оборудования  в
сетях  с  конвергенцией  услуг  телекоммуникаций,  решать  практические
задачи с применением современных численных и инженерных методов на
основе компьютерных технологии;
Владеть:  самостоятельная  разработка  и  проектирование  ТКС  для
внедрения на практике, путем расчетов и моделирования оптимизировать
проектируемую  ТКС,  конвергенции  услуг  телекоммуникаций  в
радиопередающих  устройствах  и  сотовой  связи;  возможности
использования новых технологий сетей связи;
Быть  компетентным:  применение  методов  технико-экономического
анализа  при  организации  и  проведении  практической  деятельности
предприятий  связи,  методы  маркетинга  и  менеджмента  в  области
телекоммуникаций.

Управление
телекоммуни
кационными
системами  и
сетями

БД/КВ Экзамен 3 5 Методы и
средства

измерений в
телекоммун

икациях

НИРМ,
Написани

е
магистерс

кой
диссертац

ии

Знать:  анализировать  действующие  системы  управления,  проектировать
многоуровневые  системы  управления,  местное  и  централизованное
управление;
Уметь:  решать  задачи  построения  и  оптимизации  АСУ  с  применением
новейших технологий;
Владеть:  проводить расчет систем с различными методами модуляции и
кодирования сигналов, осуществлять оптимальный выбор сигналов;
Быть  компетентным:  проводить  синтез  информационно-



коммуникационных систем с оптимальными характеристиками на основе
новейших теоретических методов.

Обслуживани
е  и  ремонт
ВОЛС

БД/ВК Экзамен 1 5 Волоконно-
оптические

системы
передачи,

Линии
связи,  в

бакалавре

Современ
ные

цифровые
системы
передачи

Знать:  основные  методы  расчета  параметров  оптических  волокон  и
кабелей;  методы измерений и измеряемые параметры на ВОЛС,  методы
обнаружения подземных трасс волоконно-оптических линий связи;
Уметь: осуществлять грамотный выбор технологии прокладки оптических
кабелей,  необходимых  механизмов  и  приспособлений   для   различных
участков ВОЛС; применять на практике методы обнаружения подземных
трасс  волоконно-оптических  линий  связи  с  металлосодержащими  и
диэлектрическими оптическими кабелями;
Владеть: навыками  чтения  и  изображения  структурных  схем,  рабочих
чертежей  на  основе  применения  современных  технологий  прокладки
ВОЛС;  навыками  проектирования  волоконно-оптических  линий  связи,
прокладываемых  на  сетях  различного  назначения;   навыками  расчета
параметров  оптических  волокон  и  кабелей;   навыками  работы  с
контрольно-измерительной аппаратурой и сварочным оборудованием;
Быть  компетентным:  способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности.



М
од

ул
ь 

за
щ

ит
ы

 т
ел

ек
ом

м
ун

ик
ац

ио
нн

ы
х 

се
те

й 
и 

по
ли

ти
ка Методы 

защиты 
информации 
в 
телекоммуни
кационных 
сетях

ПД/КВ Экзамен 3 5 Обслужива
ние  и
ремонт
ВОЛС

НИРМ,
Написани
е
магистерс
кой
диссертац
ии

Знать:  практически  базовые  технологии  обеспечения  защиты  и
безопасности  информации  в  телекоммуникационных системах,  основные
методы защиты информации, их возможности; основы защиты информации
в телекоммуникационных системах; методы оценки защиты информации в
телекоммуникационных  системах;  приемы  проведения  в  области  ТКС,
прогноза ее состояния в области мониторинга и ее анализа для принятия
оптимального решения;
Уметь: применять на практике базовые технологии защиты информации в
телекоммуникационных системах; показать необходимость использования
защиты  информации  при  изучении  вопросов  обеспечения  безопасности
телекоммуникационных систем и сетей, выработать умение использовать
нормативные и правовые акты, содержащие нормы безопасности защиты
информации, а также осуществлять контроль за их соблюдением;
Владеть:  о законодательной и нормативной базе  в  области обеспечения
безопасности телекоммуникационных систем и сетей, действующей в РК;
об условиях и факторах,  влияющих на их работоспособность в процессе
передачи информации;  о процедурах мониторинга в сферах обеспечения
безопасности и защиты информации;
Быть  компетентным:  применения  криптографических  алгоритмов
шифрования,  электронной  цифровой  подписи,  хэш-функций,  генерации
псевдослучайных  последовательностей  чисел  и  протоколов
аутентификации, применяемых в широко распространенных программных
продуктах.

Методы 
контроля и 
диагностики 
систем и 
сетей связи

ПД/КВ Экзамен 3 5 Обслужива
ние  и
ремонт
ВОЛС

НИРМ,
Написани
е
магистерс
кой
диссертац
ии

Знать:  причины,  процессы  и  модели  старения  и  отказов  реальных
технических  систем как  объектов диагностирования;  методы построения
проверяющих  и  диагностических  тестов;  методы  построения
математических  моделей  систем  диагностирования  непрерывного  и
дискретного действия; особенности построения моделей диагностирования
при случайных воздействиях внешних факторов;
Уметь:  способы испытания  и  поиска  дефектов  в  технических объектах;
методы контроля систем в процессе функционирования; методы и средства
диагностирования пространственных технических систем;
Владеть: навыками  самостоятельной  работы  с  приборами,
предназначенными для оценки опасности электрокоррозии арматуры опор
контактной  сети  и  состояния  устройств  цепи  заземления  опор;
самостоятельной работы с приборами, предназначенными для диагностики
состояния железобетонных опор контактной сети методом поверхностного



прозвучивания; самостоятельной работы с приборами, предназначенными
для бесконтактного измерения температуры устройств электроснабжения
по их тепловому излучению.
Быть  компетентным:  осуществлять  анализ  надежности  и  схем
диагностики телекоммуникационных систем и средств связи; осуществлять
технический контроль и диагностику в процессе настройки и технической
эксплуатации систем и устройств связи.

Антикризисн
ая политика 
предприятия

ПД/КВ Экзамен 3 5 Экономика
предприяти
я  в
бакалавре

НИРМ Знать:  сущность  антикризисного  управления;  методики  диагностики
финансового  состояния  предприятия;  основные  положения  нормативно-
правовой  базы  по  вопросам  несостоятельности  (банкротства);основы
управления финансами на предприятии в кризисных ситуациях.
Уметь: разрабатывать и реализовывать планы финансового оздоровления
предприятия; выявлять экономические и социальные последствия кризиса,
причины  возникновения  неплатежеспособности  предприятия;  понимать
специфические  особенности  поведения  всего  персонала,  собственников,
кредиторов и задолжников предприятия в условиях кризиса. 
Владеть: методами  оценки  финансового  положения  несостоятельных
предприятий;  методами  разработки  плана  финансового  оздоровления
предприятия.
Быть  компетентным: специальной  терминологией  в  области
антикризисного  управления;  компетентность  с  методологией
экономических исследований.

Экономическ
ие аспекты 
реализации 
стратегии 
предприятия

ПД/КВ Экзамен 3 5 Экономика
предприяти
я  в
бакалавре

НИРМ Знать:  современные  концепции  стратегического  управления  сложными
системами;  методологические  основы  стратегического  управления;  -
современный  аналитический  инструментарий  поддержки  принятия
стратегических  решений;  применимость  и  ограничения  в  использовании
различных инструментов и методик анализа; моделирование и технологии
стратегического  планирования  и  управления;  сущность  стратегических
процессов в организации, в сфере здравоохранения;
Уметь: выбирать адекватные стратегическим задачам методы управления;
эффективно  применять  современный  аналитический  инструментарий;
идентифицировать  и  организовывать  эффективное  использование
доступных  ресурсов  и  информации;  выявлять  граничные  условия
применения  стратегических  решений;   осуществлять  анализ  внешней  и
внутренней  среды  системы;  -  работать  в  команде  и  организовывать
командную работу в стратегическом проекте
Владеть:  организации  работ  по  подготовке  стратегических  изменений;
сбора,  селекции,  обобщения  и  преобразования  необходимой  для
стратегического анализа информации; выявления слабых и сильных сторон
организации,  возможностей  и  угроз  в  развитии  исследуемой  системы;



применения  выявленных  потенциалов,  зависимостей  и  рисков  развития
системы для выработки стратегических рекомендаций
Быть компетентным: формировать системы стратегических альтернатив
и  организационной  поддержки,  позволяющих  достигать  стоящих  перед
организацией  целей  в  условиях  турбулентных  изменений;  определять
потенциалы развития и ключевые зависимости рассматриваемой системы.

М
од

ул
ь 

на
уч

ны
е 

ро
бл

ем
ы

 р
ад

ио
те

хн
ик

и,
 э

ле
кт

ро
ни

ки
 и

 т
ел

ек
ом

м
ун

ик
ац

ий

Современное
состояние
Радиотехник
и,
электроники
и
телекоммуни
кации

ПД/ВК Экзамен 1 4 Основы
радиотехни

ки и
телекоммун

икации в
бакалавре

Научно-
техническ

ие
проблемы

РЭТ

Знать:  перспективы развития современных систем передачи информации;
общие подходы к анализу систем; принципы построения и работы, а также
основные характеристики современных систем телекоммуникаций;
Уметь:  определять  основные  характеристики  современных  систем
телекоммуникации, целесообразность и перспективность их использования
для решения конкретных задач организации сетей передачи информации;
Владеть:  о  развитии  науки  в  области  радиотехники,  электроники  и
телекоммуникаций  в  современных  условиях  информатизации  и
компьютеризации общества; 
Быть  компетентным: производить  анализ  надежности  схем
радиоэлектронных  систем;  контролировать  параметры  каналов;
осуществлять  анализ  телекоммуникационной  сети  на  измерительной
технике.

Научно-
технические 
проблемы 
Радиотехник
и, 
электроники 
и 
телекоммуни
кации

ПД/ВК Экзамен 2 4 Современно
е состояние

РЭТ

Проектир
ование
ТКС,

Методы
защиты

информац
ии в

телекомму
никацион
ных сетях

Знать: научно-технические  проблемы  внедрения  систем  связи,
радиотехники и электроники, стратегические направления развития сетей
телекоммуникаций;
Уметь:  проводить анализ современных систем и сетей телекоммуникаций
для  их  использования  при  организации  сетей  передачи  информации,  а
также  анализ  перспектив  микро-,  нано-  и  оптоэлектроники,
функциональной  электроники  для  совершенствования  радиотехнических
систем;
Владеть:  о  возможных  путях  дальнейшего  развития  радиотехники  и
телекоммуникационной техники, иметь представление о роли систем связи
и  вычислительной  техники  в  информационном  обществе,  иметь
представление о необходимости ускоренного инновационного развития РК
в данной области и отечественном научно-исследовательском потенциале.
Быть  компетентным:  к  проблемам  внедрения  телекоммуникационных
систем,  подсистем  и  услуг;  к  возможностям  использования  новых
технологий сетей связи; к стратегическим направлениям развития систем
телекоммуникаций.



М
од

ул
ь 

те
ле

ко
м

м
ун

ик
ац

ио
нн

ы
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си
ст

ем
 и
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ех

но
ло

ги
и

Современные
цифровые 
системы 
передачи

ПД/ВК Экзамен 2 4 Современно
е состояние

РЭТ

Проектир
ование
ТКС,

Методы
защиты

информац
ии в

телекомму
никацион
ных сетях

Знать:  основные  характеристики  первичных  сигналов;  принципы
временного группообразования и формирования структуры цикла передачи
ЦСП;  принципы  объединения  и  синхронизации  цифровых  потоков;
устройство и принцип работы оборудования ЦСП; принципы организации
транспортных сетей; технологии плезиохронной и синхронной цифровых
иерархий;
Уметь:  выполнять  контроль  технического  состояния  оборудования
цифровых систем передачи;  выполнять расчет длины участка регенерации;
разрабатывать узлы оборудования цифровых систем передачи;
Владеть:  навыками  проектирования и эксплуатации оборудования ЦСП;
навыками работы с оборудованием плезиохронной и синхронной цифровых
иерархий;  навыками  работы  с  оборудованием  тестирования  цифровых
потоков;
Быть  компетентным:  в  области  проектирования,  внедрения  и
эксплуатации цифровых систем передачи.

Спутниковые
системы 
связи и 
навигации

ПД/ВК Экзамен 3 5 Современн
ые

цифровые
системы
передачи

НИРМ,
Написани
е
магистерс
кой
диссертац
ии

Знать:  теоретических  основ  работы  с  центральным  и  периферийным
оборудованием систем спутниковой связи;
Уметь:  установки  и  настройки  терминалов,  конфигурирования  и
планирования спутниковых систем;
Владеть:  навыками  по  работе  с  центральным  и  периферийным
оборудованием системы спутниковой связи;
Быть  компетентным:  освоение  современных  технологий  построения
спутниковых систем навигации и передачи данных.

М
од

ул
ь 

си
ст

ем
ы

 о
бр

аб
от

ки
 с

иг
на

ло
в Технологии 

цифровой 
обработки 
сигналов в 
телекоммуни
кационных 
системах 

ПД/КВ Экзамен 3 5 Мат.
моделирова

ние в
телекоммун

икациях

НИРМ,
Написани
е
магистерс
кой
диссертац
ии

Знать:  математические  основы  цифровой  обработки  сигналов;  методы
описания  линейных  дискретных  систем  с  постоянными  параметрами;
основы  конструирования  цифровых  фильтров;  технологию  дискретного
преобразования Фурье; архитектуру сигнальных процессоров;
Уметь:  производить  z–преобразование;  анализировать  и  синтезировать
БИХ  и  КИХ  –  фильтры;  производить  вычисления  прямого  и  обратного
дискретного преобразования Фурье; программировать на языке ассемблера
основные задачи ЦОС в ТКС для сигнальных процессоров;
Владеть:  анализа  и  синтеза  типовых  устройств  цифровой  обработки
сигналов,  применяемых  в  ТКС;  вычисления  быстрого  преобразования
Фурье с прореживанием по времени и частоте, программирования на языке
ассемблера алгоритмов ЦОС в ТКС;
Быть компетентным: умение использовать пакеты прикладных программ
анализа и синтеза систем радиотехники, электроники и телекоммуникаций



и телекоммуникационных сетей.

Технологии 
цифровой 
обработки 
сигналов в 
радиоэлектро
нных 
системах

ПД/КВ Экзамен 3 5 Мат.
моделирова

ние в
телекоммун

икациях

НИРМ,
Написани
е
магистерс
кой
диссертац
ии

Знать: технологические  основы  использования  обработки  сигналов  в
цифровом  виде;  использование  обратного  и  прямого  преобразования
Фурье; архитектуру сигнальных процессоров, используемых в РЭС;
Уметь: синтезировать рекурсивных и не рекурсивных цифровых фильтров
в  РЭС;  программировать  все  задачи  используемые  в  научных
исследовательских работах;
Владеть: анализа  технологии  устройств  ЦОС,  интерполирование  и
экстраполирование обработки сигналов в цифровых устройствах;
Быть  компетентным: умение  самостоятельно  выполнять  технологии
цифровой  обработки  сигналов  для  решения  научно-исследовательских  и
производственных  задач  с  использованием  современной  аппаратуры  и
методов исследования.

Цифровое 
телевидение

ПД/ВК Экзамен 2 4 Телевидени
е и

обработка
изображени

й в
бакалавре

Проектир
ование
ТКС,

Спутнико
вые

системы
связи и

навигации

Знать: принципы построения телевизионных систем; - особенности работы
телевизионных приемников; - стандарты систем цифрового телевидения;
Уметь: разбираться в работе узлов и блоков современного ТВ-приёмника;
Владеть:  навыками системного научного анализа проблем, возникающих
при проектировании систем цифрового телевидения;  навыками работы с
основными методами в области цифровой обработки сигналов; навыками
работы с учебной и научной литературой;
Быть компетентным: к решению задач проектирования систем цифрового
телевидения; эксплуатировать современную радиоэлектронную аппаратуру
систем цифрового телевидения.

Математичес
кое 
моделирован
ие в 
телекоммуни
кациях

ПД/ВК Экзамен 2 4 Современно
е состояние

РЭТ

Проектир
ование
ТКС,

Методы
защиты

информац
ии в

телекомму
никацион
ных сетях 

Знать:  наиболее практически  ценные математические  методы и модели,
применяемые в отрасли связи;
Уметь: сформулировать словесную формулировку задачи в соответствии с
поставленными  целями,  преобразовать  словесную  постановку  задачи  в
математическую  модель,  выбрать  метод  решения  поставленной  задачи, 
решить задачу наиболее эффективным методом;
Владеть:  овладение  основными  принципами  моделирования  систем,
статистическими методами сбора, обработки и анализа данных, методикой
построения и анализа моделей, применяемых в телекоммуникациях;
Быть  компетентным:  способностью  применять  соответствующий
математический аппарат для решения профессиональных задач

Исследовател
ьская 
практика

ПД/ВК Отчет 3 4 Мат.
моделирова

ние в
телекоммун

икациях,

НИРМ,
Написани
е
магистерс
кой

Знать:  содержание  основных  стадий  и  принципов  организации  научно-
исследовательского  процесса;  основные  направления  научных
исследований,  актуальные  проблемы  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности и основные методы и способы их решения; информационные
источники  по  разрабатываемой  теме  с  целью  их  использования  при



Научно-
технически
е проблемы

РЭТ

диссертац
ии

выполнении научно-исследовательской работы; принципы отбора научной
литературы и ее анализа в соответствии с поставленными целью и задачами
исследования; классификацию и особенности различных видов источников;
методы и средства  презентации результатов  исследования;  требования к
оформлению результатов исследования;
Уметь:  свободно ориентироваться в современных тенденциях, проблемах
мировой  политики,  вопросах  международной  и  региональной
безопасности;  владеть  понятийным  аппаратом  в  сфере  международных
отношений;  критически  осмысливать  существующие  аналитические
материалы  и  данные;  использовать  информационные  технологии,
применяемые  в  научных  исследованиях,  программные  продукты,
относящиеся  к  профессиональной  сфере;  оформлять  научно-
библиографический  аппарат;  формулировать  научную  проблематику  по
направлению исследования;  адекватно подбирать средства  и  методы для
решения  поставленных  задач  в  научном  исследовании;  анализировать  и
синтезировать информацию из различных видов источников;
Владеть:  навыками  самостоятельного  планирования  и  проведения
научного  исследования;  методами  моделирования  и  исследования
международных  процессов;  навыками  анализа,  систематизации  и
обобщения информации по теме исследований;  приемами  составления и
правилами  оформления  различных  жанров  научного  текста  (отчетов,
обзоров,  рефератов,  аннотаций,  научных  статей,  библиографических
обзоров),  научно-справочного  аппарата  и  библиографии;  методами
организации  и  проведения  исследовательской  работы,  специальными
методами  исследования  согласно  направлению  подготовки;  навыками
оценки  научной  и  практической  значимости  проводимых  исследований;
основными методами презентации результатов исследования, доведения их
до профессиональной и непрофессиональной аудитории;
Быть компетентным: способностью к самостоятельному обучению новым
методам  исследования,  использовать  в  профессиональной  деятельности
методы прикладного политического анализа современных международных
процессов.
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Научно-
исследовател
ьская работа 
магистранта 
(включая 

НИРМ Отчет 1,2,
3,4

24 Исследоват
ельская

практика

Защита 
МД

Знать: истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в
изучаемом  научном  направлении;  наличие  конкретных  специфических
знаний по научной проблеме, изучаемой магистрантом;
Уметь:  вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных
информационных  технологий;  формулировать  и  разрешать  задачи,

И
то

го
ва

я
ат

те
ст

ац
ия

Написание и 
защита 
магистерской
диссертации

ИГА Гос.
Экзамен

4 12 НИРМ Защита 
МД

Знать: формулировку задачи исследования;
Уметь:  вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных
информационных  технологий,  выбирать  необходимые  методы
исследования,  модифицировать  существующие  и  разрабатывать  новые
методы  исходя  из  задач  конкретного  исследования,  обрабатывать



5. Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями

Результат обучения (выпускник должен быть готов)
Р1 Владеет  базовыми  знаниями   фундаментальных  и

прикладных  дисциплин  программы  магистратуры,
способствующих  формированию  основ  научного
мировоззрения, развитию логического мышления.

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5,
ПК1, ПК4, ПК5, ПК8

Р2 Демонстрирует  знания  на  профессиональном  устном
общении в монологической и диалогической форме по
иностранному  языку,  а  также  развитию  навыков
оформления  официальной  документации  по  различным
формам и видам международного сотрудничества, в том
числе на иностранном языке.

УК1,  ПК1,  ПК6,  ПК7,
ПК 8, ПК 9 

Р3 Проводит  учебно-воспитательные  работы,  обладать
навыками ведения педагогической деятельности, освоить
и  внедрять  в  педагогическую  практику  новые
инновационные  технологии  и  подходы  в  сфере
образования.

УК2, ПК 6, ПК 7, ПК9

Р4 Оценивает  жизненные и профессиональные ситуации с
точки  зрения  психологии  управления;  эффективно
использовать  знания  по  психологию  управления  для
развития своего потенциала и коллектива.

УК 7, УК 10, ПК 2, ПК 4

Р5 Применяет методы и средства измерений для проведения
измерительных  технологий,  интерпретировать  их
результаты  и  сделать  выводы  на  профессиональном
уровне.

УК6, ПК2, ПК3, ПК 4, 

Р6 Готов  использовать  современные  достижения  науки  и
передовые  телекоммуникационные  технологии,
проведение методов теоретических и экспериментальных
исследований  в  научно-исследовательских  работах  в
области техники и технологий.

УК 5,  ПК 1,  ПК2,  ПК3,
ПК 4, ПК5, ПК8, ПК 9

Р7 Создает  и  проектирует  телекоммуникационные  сети  и
системы  для  решения  современных  и  научно-
технических  проблем  радиотехники,  электроники  и
телекоммуникаций,  аргументировать  преимущества
выбора  определенного  метода  решения  поставленных
задач.

УК 2, УК 3, ПК 1, ПК 2,
ПК3, ПК4, ПК5, ПК6

Р8 Выбирает  и  применяет  методы  обработки  цифровых
сигналов,  в  том  числе  модуляции,  детектирования,
оптического  усиления  и  восстановления  оптических
сигналов,  защиты  и  кодирования  информации;  методы
кодирования  линейных  сигналов;  методы  расчета
основных  параметров  волоконно-оптической  передачи;
учитывать  перспективные  направления  развития
оптических  систем  передачи  и  коммутации,
эксплуатировать  современную  радиоэлектронную
аппаратуру систем цифрового телевидения.

УК 4, ПК 2, ПК 3,ПК 6 

Р9 Применяет  средства  построения  цифровых
телекоммуникационных  сетей,  умение  проводить
мониторинг  и  тестирование  линий  связи,  знание  о

УК 6, УК 7, ПК 1, ПК 2,
ПК 3, ПК8, ПК 9



принципах генерирования,  формирования и умощнения
радиосигналов при современных цифровых устройствах.

Р10 Анализирует  работу  основных  сегментов  систем
спутниковой  связи,  описывать  принципы  организации
современных  систем  передачи  информации,  таких  как
мобильная  связь,  волоконно-оптических  системах,
спутниковой системе связи и сети абонентского доступа

УК 4, УК 5, УК 6, УК 7,
ПК 1,  ПК 2,  ПК3, ПК4,
ПК5, ПК6, ПК8, ПК 9

Р11 Демонстрирует умение разрабатывать системы, средства
и методы защиты информации в телекоммуникационных
и радиотехнических устройствах и сетях,  осуществлять
анализ  надежности  и  схем  диагностики
телекоммуникационных систем и средств связи.

УК3, УК 4, УК 5, УК 9,
ПК 5, ПК6, ПК 7

Р12 Выбирать и применять технологии цифровой обработки
сигналов  для  решения  научно-исследовательских  и
производственных задач с использованием современной
аппаратуры и методов исследовании.

УК 2, УК 4, УК8, ПК 9,
ПК1, ПК2, ПК7, ПК6

Р13 Обладает широкими и глубокими фундаментальными и
прикладными  знаниями;  готов  использовать  их  в
качестве  основы  для  практической  научно-
исследовательской  и  профессиональной  деятельности;
знает  и  применяет  инженерную  практику  в  области
эксплуатации  и  ремонта  волоконно-оптической  линий
связи

УК1,  УК4,  ПК  1,  ПК2,
ПК4, ПК 3, ПК 8

Р14 Способен  монтировать,  налаживать  и  ремонтировать
цифровые  и  оптические  модули  оборудования  сетей,
кабельную  систему  сети,  выполняет  профилактику  и
восстановительное  обслуживание  оборудования
телекоммуникационных сетей,  систем передачи,  систем
коммутации. управляющие устройства коммутационных
систем;  концептуальные  основы  интеллектуальных
сетей;  мониторинг  и  тестирование  линий  связи;
техническую эксплуатацию кабельных линий связи

УК1,  УК3,  ПК3,   ПК4,
ПК 5, ПК 8

Р15 Выбирает и применяет технологии цифровой обработки
сигналов  для  решения  научно-исследовательских  и
производственных задач с использованием современной
аппаратуры и методов исследования

УК 2, УК4, УК 8, ПК 1,
ПК 3, ПК 6, ПК 9, 

Р16 Имеет  профессиональный  уровень  по  осуществлению
менеджмента  и  маркетинга  в  телекоммуникациях,
обеспечивая эффективное управление эксплуатационным
и  сервисным  обслуживанием  телекоммуникационных
устройств

УК  2,  УК4,  УК6,  ПК1,
ПК3, ПК5, ПК 9

Р17 Работает  в  команде,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные  различия,  критически  оценивать  свою
деятельность,  деятельность  команды,  наметить  путь  и
выбрать  средства  к  саморазвитию,  повышению  своей
квалификации.

УК1,  УК3,  УК7,  ПК2,
ПК3,  ПК4,  ПК7,  ПК8,
ПК9

6. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ
КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
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1. Білім беру бағдарламасының паспорты

№ Өріс атауы Ескертпе
1 Тіркеу нөмірі



2 Білім беру саласының коды және 
жіктелуі

7М062- Телекоммуникациялар 

3 Дайындық бағыттарының коды 
мен жіктелуі

М096 -  Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар

4 Білім беру  бағдарламасының  
коды мен тобы

М096 -  Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар

5 Білім беру бағдарламасының 
атауы

М096 - Радиотехника, электроника және 
телекоммуникациялар

6 Білім беру бағдарламасының түрі Қолданыстағы
7 Білім беру бағдарламасының 

мақсаты
Телекоммуникация  саласындағы

міндеттерді  шешуге  қабілетті  бітірушілердің
дайындығын қалыптастыру, сондай-ақ ғылыми
тәсілдеменің  заманауи  сандық
технологияларын  пайдалана  отырып  жаңа
құрылғыларды әзірлеу.

Қазақстанның  телекоммуникациялық
желілерін  дамыту  үшін  алынған  білімдерді
талдай білу және жоғары тарату жылдамдығы
мен  қорғалуын  қамтамасыз  ететін  жаңа
есептеу құралдарын енгізу.

8 МСКО бойынша деңгей 7
9 НРК бойынша деңгей 7
10 ОРК бойынша деңгей 7
11 Білім беру бағдарламасының 

ерекше ерекшеліктері 
Нет

ЖОО-серіктес (СОП)
ЖОО-серіктес  (ДДОП)

12 Оқу түрі Күндізгі
13 Кредиттер көлемі 120
14 Берілетін академиялық дәреже М096 -  Радиотехника,  электроника  және

телекоммуникация  білім  беру  бағдарламасы
бойынша техника және технология магистрі

15 Кадрларды  даярлау  бағытына
арналған  лицензияға
қосымшаның болуы

27.03.2020ж № 25  

16 Білім берубағдарламасының 
аккредиттеудің болуы

Бар

Аккредиттеу органының атауы Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі
тәуелсіз Қазақстандық агенттік (БСҚА)

Аккредиттеу мерзімі 2016ж.бастап – 2021ж. дейін.

2. Бітірушінің моделі



№ Өріс атауы Ескертпе
1 Білім беру бағдарламасының атауы М096 - Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар
2 Берілетін академиялық дәреже М096  - Радиотехника,  электроника  және

телекоммуникация білім беру бағдарламасы
бойынша техника ғылымдарының магистрі

3 Дублин дескрипторларымен Оқыту
нәтижелері

1) зерттеу  контекстінде
идеяларды  әзірлеу  және  (немесе)  қолдану
кезінде  осы  саладағы  озық  білімге
негізделген  телекоммуникация  және
радиотехника  саласындағы  дамып  келе
жатқан білімдер мен түсініктерді көрсету;

2)жаңа  ортада  және  неғұрлым  кең
пәнаралық контексте мәселелерді шешу үшін
өз  білімін,  түсінігі  мен  қабілетін  кәсіби
деңгейде қолдану;

3) Әлеуметтік,  этикалық және  ғылыми
пайымдауларды  ескере  отырып,
пайымдауларды  қалыптастыру  үшін
ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге
асыруға міндетті;

4)мамандарға  да,  маман  еместерге  де
ақпаратты,  идеяларды,  қорытындыларды,
мәселелер мен  шешімдерді  анық  және  бір
мәнді хабарлау;

5)телекоммуникация  және
радиотехника  саласында  одан  әрі  оқуды  өз
бетінше  жалғастыру  үшін  қажетті  оқыту
дағдылары.

4 Оқыту нәтижелері Р1.  Ғылыми  дүниетаным  негіздерін
қалыптастыруға,  логикалық  ойлауды
дамытуға  ықпал  ететін  магистратура
бағдарламасының  іргелі  және  қолданбалы
пәндерінің базалық біліміне ие.

Р2.  Шет  тілі  бойынша  монологиялық
және  диалогтық  нысанда  кәсіби  ауызша
қарым-қатынаста,  сондай-ақ  халықаралық
ынтымақтастықтың  түрлі  нысандары  мен
түрлері  бойынша,  оның ішінде  шет  тілінде
ресми  құжаттарды  ресімдеу  дағдыларын
дамытуда білімін көрсетеді.

Р  3.  Оқу-тәрбие  жұмыстарын  жүргізу,
Педагогикалық  қызметті  жүргізу
дағдыларын  меңгеру,  білім  беру
саласындағы  жаңа  инновациялық
технологиялар мен тәсілдерді педагогикалық
практикаға енгізу және меңгеру

Р4.  Басқару психологиясы тұрғысынан
өмірлік және кәсіби жағдайларды бағалайды;
өзінің  әлеуеті  мен  ұжымын  дамыту  үшін
басқару  психологиясы  бойынша  білімді
тиімді пайдалану.



Р5.  Өлшеу  технологияларын  жүргізу
үшін  өлшеу  әдістері  мен  құралдарын
қолданады,  олардың  нәтижелерін  түсіндіру
және кәсіби деңгейде қорытынды жасау.

Р6.  Ғылымның  заманауи  жетістіктері
мен  озық  телекоммуникациялық
технологияларды  қолдануға,  техника  мен
технологиялар саласындағы ғылыми-зерттеу
жұмыстарында теориялық және тәжірибелік
зерттеулер әдістерін жүргізуге дайын.

Р7.  Радиотехника,  электроника  және
телекоммуникацияның  заманауи  және
ғылыми-техникалық мәселелерін шешу үшін
телекоммуникациялық  желілер  мен
жүйелерді  құрады  және  жобалайды,
қойылған  міндеттерді  шешудің  белгілі  бір
әдісін  таңдаудың  артықшылықтарын
дәлелдейді.

Р8. Цифрлық сигналдарды өңдеу, оның
ішінде  модуляция,  детектеу,  оптикалық
сигналдарды  оптикалық  күшейту  және
қалпына  келтіру,  ақпаратты  қорғау  және
кодтау  әдістерін;  желілік  сигналдарды
кодтау  әдістерін;  талшықты-оптикалық
таратудың  негізгі  параметрлерін  есептеу
әдістерін;  оптикалық  тарату  және
коммутация  жүйелерін  дамытудың
перспективалық  бағыттарын  есепке  алуды,
цифрлық  теледидар  жүйелерінің  қазіргі
заманғы  радиоэлектрондық  аппаратурасын
пайдалануды таңдайды және қолданады.

Р9.  Цифрлық  телекоммуникациялық
желілерді  құру  құралдарын  қолданады,
байланыс  желілеріне  мониторинг  жүргізу
және  тестілеу  жүргізе  білу,  заманауи
цифрлық  құрылғылар  кезінде  радио
сигналдарды  генерациялау,  қалыптастыру
және кішірейту принциптері туралы білу.

Р10. Жерсеріктік байланыс жүйелерінің
негізгі  сегменттерінің  жұмысын  талдайды,
мобильді  байланыс,  талшықты-оптикалық
жүйелер,  спутниктік  байланыс жүйесі  және
абоненттік  қатынау  желілері  сияқты қазіргі
заманғы  ақпарат  беру  жүйелерін
ұйымдастыру принциптерін сипаттайды.

Р11.  Телекоммуникациялық  және
радиотехникалық құрылғылар мен желілерде
ақпаратты қорғау жүйелерін, құралдары мен
әдістерін  әзірлеу,  телекоммуникациялық
жүйелер  мен  байланыс  құралдарының
сенімділігі  мен  диагностикасының
сызбаларын  талдауды  жүзеге  асыру  білігін



көрсетеді.
Р12.  Қазіргі  заманғы  аппаратураны

және  зерттеу  әдістерін  пайдалана  отырып,
ғылыми-зерттеу  және  өндірістік  есептерді
шешу  үшін  сигналдарды  цифрлық  өңдеу
технологияларын таңдау және қолдану.

Р13.  Кең  және  терең  іргелі  және
қолданбалы білімі бар; оларды практикалық
ғылыми-зерттеу  және  кәсіби  қызмет  үшін
негіз ретінде пайдалануға дайын; талшықты-
оптикалық  байланыс  желілерін  пайдалану
және  жөндеу  саласында  инженерлік
тәжірибені біледі және қолданады.

Р14.  Желі  жабдықтарының  цифрлық
және  оптикалық  модульдерін,  желінің
кәбілдік  жүйесін  монтаждауға,  ретке
келтіруге  және  жөндеуге  қабілетті,
телекоммуникациялық  желілер
жабдықтарының,  тарату  жүйелерінің,
коммутация  жүйелерінің  алдын  алу  және
қалпына  келтіру  қызметін  орындайды.
коммутациялық  жүйелердің  басқарушы
құрылғылары;  зияткерлік  желілердің
концептуалды негіздері; байланыс желілерін
мониторингілеу және тестілеу; байланыстың
кәбілдік желілерін техникалық пайдалану.

Р15.  Қазіргі  заманғы  аппаратураны
және  зерттеу  әдістерін  пайдалана  отырып,
ғылыми-зерттеу  және  өндірістік  есептерді
шешу  үшін  сигналдарды  цифрлық  өңдеу
технологияларын таңдайды және қолданады.

Р16.  Телекоммуникациялық
құрылғыларды  пайдалану  және  сервистік
қызмет  көрсетуді  тиімді  басқаруды
қамтамасыз  ете  отырып,
телекоммуникацияларда  менеджмент  пен
маркетингті  жүзеге  асыру  бойынша  кәсіби
деңгейі бар.

Р17.  Командада  жұмыс  істейді,
әлеуметтік,  этникалық,  конфессиялық  және
мәдени  айырмашылықтарды  толерантты
қабылдай  отырып,  өз  қызметін,  команда
қызметін  сын  тұрғысынан  бағалау,  жолды
белгілеу  және  өзін-өзі  дамытуға,  өз
біліктілігін  арттыруға  арналған  құралдарды
таңдау.

5 Кәсіби қызмет саласы Коммуникациялық  телекоммуникациялық
желілер

6 Кәсіби қызмет объектілері Жобалық ұйымдар;
Телекоммуникациялық компаниялар;
Өнеркәсіп кәсіпорындары;
Ғылыми-зерттеу мекемелері;



Мемлекеттік басқару органдары;
Оқу орындары (ғылыми және педагогикалық
бағытта) және т. б.

7 Кәсіби қызмет түрлері Жобалау;
Ұйымдастырушылық-басқарушылық.
Ғылыми-зерттеу;
Педагогикалық  (магистратураны  ғылыми
және  педагогикалық  бағытта  аяқтағаннан
кейін). 

8 Кәсіби қызметінің функциялары Осы  білім  беру  бағдарламасының
магистрлері - бұл  телекоммуникациялық,
радиотехникалық,  электрондық  жүйелерді
және  ұтқыр  байланысты  әзірлеуге,  енгізуге
және  пайдалануға  бағытталған  ақпараттық-
коммуникациялық  технологиялар  (АКТ)
саласындағы  біліктілігі  жоғары  деңгейлі
маман.  Қашықтықтан  ақпарат  алмасу  үшін
жағдай  жасауға,  электрондық  құралдардың
көмегімен  ақпаратты  түрлендіруге
бағытталған  адами  қызметтің
технологиялары,  құралдары,  тәсілдері  мен
әдістерінің  жиынтығын  қамтитын  ғылым
мен  техника  саласы.  Сондай-ақ  зерттеу
міндеттерін,  жаңа  телекоммуникациялық
өнімдерді  әзірлеу  және  қолда  бар
телекоммуникациялық өнімдерді алып жүру
міндеттерін  шеше  алатын  және
технологиялар  тоғысында  жұмыс  істей
алатын,  инженерлік  және  ғылыми  ойлары
айқын,  жалпы  мәдени  дамудың  жоғары
деңгейі  бар,  шетел  тілдерін  меңгерген
азаматтық  және  адамгершілік  ұстанымы
айқын кәсіби маман.

9 Алдыңғы  білім  деңгейіне
қойылатын талаптар

Жоғары білім



3. Құзыреттер тізбесі

Құзырет атауы Құзыретіне қойылатын талаптар

Әмбебап құзыреттер

ӘҚ21– Қоғамдық өмірдегі ғылым мен білім берудің рөлі туралы, ғылыми
танымның дамуындағы заманауи үрдістер туралы, жаратылыстану (әлеуметтік,
гуманитарлық,  экономикалық)  ғылымдарының  өзекті  әдіснамалық  және
философиялық мәселелері туралы түсінікке ие болу.
ӘҚ2 –  Ғылыми танымның әдіснамасын,  ғылыми қызметті  ұйымдастыру
принциптері мен құрылымын білу.
ӘҚ3 – Оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері
мен  құралдарын  меңгеру;  оқу  үрдісінде  магистранттардың  танымдық  іс-
әрекетінің психологиясын білу.
ӘҚ4 –- Ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды қолдану және өзіндік даму
үшін алынған білімді пайдалану дағдыларын меңгеру.
ӘҚ5 –   Қазақстан Республикасының заңнамасы мен құқықтық жүйесінің
негіздерін,  кәсіби  қызмет  саласындағы  құқықтық  адамгершілік-этикалық
нормаларды білу.
ӘҚ6 – Жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу есептерін шешу үшін әртүрлі
пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіруге қабілетті болу.
ӘҚ7 – Толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде шешім қабылдау, жаңа
проблемалар  мен  жағдайларды  шешуде  креативті  ойлауға  және
шығармашылықпен қарауға қабілетті болу.
ӘҚ8 – Өзінің педагогикалық қызметінде жоғары мектептің Педагогика және
психология білімін қолдана білу, оқытудың интерактивті әдістерін қолдана білу.
ӘҚ9 – Заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-
аналитикалық  және  ақпараттық-библиографиялық  жұмыстарды  жүргізу
дағдыларын меңгеру.
ӘҚ10 – Ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы
пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін
еркін меңгеру.
ӘҚ11 – Диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б.
түрінде  ғылыми-зерттеу  қызметінің  дағдысы  болуы,  стандартты  ғылыми
міндеттерді шешу.
ӘҚ12 –  Кредиттік  оқыту  технологиясы  бойынша  білім  беру  және
педагогикалық қызметті жүзеге асыру, кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі, білім
беру үдерісінде заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану дағдылары
болуы.

Кәсіби құзыреттер КҚ1 – Кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация, шешендік
өнер, ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық ресімдеу
дағдылары болуы.
КҚ 2 – Телекоммуникациялық және ақпараттық желілер мен жүйелердің,
радиолокациялық  және  радионавигациялық  жүйелердің,  компьютерлік
технологиялардың, заманауи бағдарламалық қамтамасыз етудің қазіргі заманғы
және перспективалық даму бағыттарын біледі.
КҚ 3 – Әзірленетін және пайдаланылатын радиоэлектрондық құралдардың,
коммутация және байланыс құралдарының жұмыс принциптерін, техникалық
сипаттамалары мен конструктивтік ерекшеліктерін біледі.
КҚ4  – Байланыс  техникасы  және  радиоэлектроника  саласында
теориялық  және  эксперименттік  зерттеулер  жүргізу  әдістерін
біледі.



КҚ 5 – Радиоэлектрониканың техникалық құралдарын, байланыс жүйелері мен
желілерін, компьютерлік желілерді жобалау, салу, монтаждау және пайдалану
негіздерін біледі.
КҚ6 – Радиоэлектрондық құрылғылар мен электр байланысы жүйелерін әзірлеу
және пайдалану кезінде стандарттау,  метрологиялық қамтамасыз ету және
тіршілік қауіпсіздігі талаптары туралы біледі.
КҚ7 – Телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты қорғаудың техникалық
және бағдарламалық-математикалық құралдарын біледі.
КҚ8 – Радиоэлектрондық жүйелер мен телекоммуникация желілерін өндіру,
салу  және  пайдалану  кезінде  қоршаған  ортаны  қорғау  және  өмір  сүру
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қажетті шараларды біледі.
КҚ9  – Аналогты және цифрлық электрондық құрылғылардың сұлбаларын
таңдауды жүзеге асыру, схемотехникалық есептерді орындау және интегралды
орындаудағы іске асыруды ескере отырып, принципті схемаларды құру.
КҚ10 – Талдау мен синтездің заманауи әдістерін пайдалана отырып, жаңа
әзірленетін  тораптар  мен  құрылғыларды  модельдеуді,  теориялық  және
эксперименттік зерттеуді жүргізе алады.
КҚ11 – Бағдарламалық және аппараттық құралдар негізінде ақпаратты сақтау
және бейнелеу құрылғыларын әзірлеуді орындай алады.
КҚ12  –  Радиотехникалық,  телекоммуникациялық  және  электрондық
құрылғылардың сенімділігі мен диагностикасының сызбасын талдай алады,
қажетті датчиктерді таңдай алады.
КҚ13  –  Микропроцессорлардың  негізгі  типтерін  таңдауды,  жеке  кіші
жүйелерді, сондай-ақ барлық микропроцессорлық жүйені әртүрлі қолдану үшін
жобалаудың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін жүзеге асыра алады.
КҚ14 –  Телекоммуникация  және  радиоэлектроника  құрылғыларының
құрылымын әзірлей алады, жүйелер мен құрылғыларды жобалай алады.
КҚ 15 – Жүйелерде ақпарат алмасудың негізгі нысандарын, радиоэлектроника
және  телекоммуникация  жүйелерінің  негізгі  техникалық  сипаттамаларын,
жұмысының физикалық принциптерін талдай алады.
КҚ 16  –  Әзірленетін  құрылғылар  мен  жүйелерді  жобалауға  арналған
техникалық тапсырманы талдай және келіседі.
КҚ17  –  Ақпараттық  технологиялармен  байланысты  аралас
бағыттарда  телекоммуникация  теориясының  әдістерін  қолдана
білу.

КҚ18 –  Ұйымдар  мен  кәсіпорындардың  экономикалық қызметін
ұйымдастыру мен басқарудағы практикалық мәселелерді  ғылыми
талдау және шешу дағдысы болу.
КҚ19 –  Менеджмент  және  маркетинг  саласындағы  мәселелерді
зерттеу  дағдысы  болу  және  алынған  нәтижелерді  кәсіпорынды
басқару әдістерін жетілдіру үшін пайдалану.



4. Білім беру бағдарламасының картасы
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Ғылым  тарихы  мен
философиясы

БД/ВК Емтихан 1 4 Бакалавр
бойынш

а
Филосо

фия,
Мәдение

ттану

Ғылыми
зерттеул

ер
негіздері

,
Арнайы
пәндерді

оқыту
әдістеме

сі

Білуі  керек:  ғылымның  қазіргі  философиясының  пәні  мен  негізгі
концепцияларын; қазіргі өркениет мәдениетіндегі ғылымның орны мен
рөлін; ғылымның қалыптасуы мен оның тарихи эволюциясының негізгі
кезеңдерін;  ғылыми  білімнің  құрылымы  мен  динамикасын;  ғылыми
дәстүрлер  мен  ғылыми  революциялардың  мәселелерін,  ғылымның
қазіргі  даму  кезеңінің  мәні  мен  ерекшелігін;  әлеуметтік  институт
ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін;
Қабілетті  болу:  философия  және  ғылым  феноменін  түсіндіруді;-
әлеуметтік-гуманитарлық  танымның  негізгі  әдіснамалық
парадигмаларын  түсіндіруді;  -  ғылыми  зерттеулердің  нәтижелерін
қисынды баяндауды және философиялық әдістерге сүйеніп жаңа білім
алуды;  -  алғашқы  көздермен  жұмыс  істеуді,  оларды  Ғылым  тарихы
бойынша  реферат  жазу  кезінде,  сондай-ақ  семинарлық  сабақтарға
дайындау  кезінде  пайдалануды;  -  әртүрлі  ғылыми  гипотезаларды,
тұжырымдамаларды,  теориялар  мен  парадигмаларды,  ең  алдымен
әлеуметтік-гуманитарлық  танымдарды  бағалау  мен  талдауда  сыни
көзқарасты  қолдануды;  -  экономикалық  ғылымның  дамуындағы
тұлғаның рөлін бағалауды; -;
Дағдылардың  болуы:  философиялық  ойлаудың  негіздері  мен
ерекшелігін;  әлеуметтік-гуманитарлық  танымның  негізгі  әдіснамалық
тәсілдерін;  жекелеген  әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың тарихы
мен  әдіснамасын;  экономикалық  ғылым  эволюциясындағы  жеке
кезеңдердің ерекшеліктерін түсінуді.
Құзыретті  болу:  ғылыми  зерттеулер  саласындағы  кәсіби  қызметті
жоспарлау үшін.

Шет тілі БД/ВК Емтихан 1 4 Бакалавр
бойынш
а Шет

тілі 

МҒЗЖ,
стажиро

вка

Білуі  керек:  оқытудың  осы  кезеңінің  тақырыптарымен  және  қарым-
қатынастың  тиісті  жағдайларымен  (соның  ішінде  бағалау  лексикасы)
байланысты жаңа лексикалық бірліктердің, оқылатын тіл елінің бизнес-
мәдениетінің  ерекшеліктерін  көрсететін  тілдік  этикеттің  реплик-
клишелерінің  мәнін;  базалық  грамматикалық  құбылыстарды;  білім
алушылардың  әлеуметтік  тәжірибесін  байытатын  түпнұсқалық
дереккөздерден елтанушылық ақпаратты.;
Қабілетті  болу:  Қарым-қатынас  саласы  мен  серіктестің  әлеуметтік



мәртебесіне  сәйкес  тілдік  құралдар  мен  тілдік  емес  мінез-құлық
ережелерін қолдану.;
Дағдылардың болуы:  рефлексия,  өзін-өзі  бағалау,  өзін-өзі  бақылау
дағдылары;  шет  тілдік  ортада  жазбаша  және  ауызша  қарым-қатынас
дағдылары;
Құзыретті  болу: басқа  елдердің  өкілдерімен  қарым-қатынас  жасау,
заманауи  полимәдениетті  әлемде  бағдар  беру  үшін;  кәсіби  қызметте
қажетті  өзге  тілді  ақпарат  көздерінен  (оның  ішінде  Интернет-
ресурстардан) мәліметтер алу үшін.
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Білуі керек: зерттеу әдістерінің әртүрлілігі;  өз бетімен меңгеру және
зерттеудің  жаңа  әдістерін  қолдану  негіздері;  Кәсіби  қызмет
салаларының  алуан  түрлілігі  және  кәсіби  қызметтің  жаңа  салаларын
меңгеру тәсілдері;
Қабілетті  болу: зерттеудің  жаңа  әдістерін  меңгеру;  зерттеудің  жаңа
әдістерін қолдану; кәсіби қызметтің жаңа салаларын меңгеру;
Дағдылардың  болуы:   методами  и  приёмами  исследовательской
деятельности;  методами  и  приёмами  педагогического  исследования;
методами  и  приёмами  освоения  новых  сфер  профессиональной
деятельности;
Құзыретті болу: жаңа зерттеу әдістерін өз бетінше меңгеру және
пайдалану, Кәсіби қызметтің жаңа салаларын меңгеру қабілеті.

Басқару 
психологиясы

БД/ВК Емтихан 1 4 Бакалавр
бойынш

а
Психоло

гия,
Мәдение

ттану

Практик
а

Білуі  керек: басқару  қызметінің  әлеуметтік-психологиялық  мазмұны
мен  құрылымы;  және  менеджмент  функциялары;  басшы  тұлғасының
психологиялық  ерекшеліктері;  ұйымдастырушылық  мақсаттарға  қол
жеткізу  бойынша бірлескен  қызметтің  психологиялық заңдылықтары;
басқарушылық міндеттерді шешудің негізгі тәсілдері және нақты әрекет
ететін  өндірістік  құрылымдар  жағдайында  оларды  шешу  ережелері,
менеджер  қызметіндегі  функционалдық  жағдайлармен  жұмыс  істеу
әдістері, басқару процестерін оңтайландыру;
Қабілетті  болу: курсты  оқу  кезінде  алған  білімдерін  қолдану;
психологиялық түсініктерді еркін қолдану; басқару психологтар
мен  топтық  процестер  саласындағы құбылыстарды түсіндіруде
психологиялық білімдерді қолдану; менеджердің кәсіби қызметін
оның  психологиялық  тиімділігін  қамтамасыз  ету  тұрғысынан
талдауды  жүзеге  асыру;  басқару  персоналының  кәсібилігін,
менеджер тұлғасын дамытуға және басқару жүйесінің тиімділігін
арттыруға бағытталған әдістер мен тәсілдерді қолдану.;
Дағдылардың  болуы:   ұйымдастыру  мақсаттарына  қол  жеткізу
бойынша бірлескен  қызмет  және еңбек саласындағы құбылыстардың,



менеджердің  кәсіби  қызметін  психологиялық  талдаудың  кәсіби
іскерліктері;  басқару  қызметін  психологиялық  сүйемелдеудің
практикалық іскерліктері; менеджер қызметіндегі функционалдық жай-
күйлермен жұмыс істеу  әдістері;  басқарушы персоналдың кәсібилігін
арттыруға  және  ұжымды  басқаруға  бағытталған  дамытушы
технологияларды қолдану дағдылары;
Құзыретті  болу: ұжымды  өзінің  кәсіби  қызметі  саласында
басқару,  әлеуметтік,  этникалық,  конфессиялық  және  мәдени
айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып.

Ғылыми зерттеулер 
негіздері

БД/КВ Емтихан 2 5 Жоғары
мектеп

педагоги
касы,

пед.прак
тика

РЭТ
ғылыми-
техникал

ық
мәселеле
рі, РЭТ
қазіргі

жағдайы

Білуі  керек:  ғылыми  шығармашылық  негіздері;  ғылымды
дамытудың  негізгі  кезеңдері,  оның құрылымы  мен  жіктелуі;
ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау және ресімдеу туралы
нормативтік құжаттар;
Қабілетті  болу:   ғылыми,  арнайы  және  анықтамалық
әдебиеттермен  жұмыс  істеу,  нақты  материалды  жинау
және өңдеу, оны жариялау түрінде ресімдеу және беру;
Дағдылардың  болуы:   тақырыпты  таңдаудан  бастап  оны
жариялауға дейін ғылыми жұмысты дайындау
Құзыретті  болу: қазіргі  бағдарламалар  мен  оқу-
әдістемелік  материалдарды  пайдалана  отырып,  әртүрлі
деңгейдегі  білім  беру  мекемелерінде  техникалық
пәндерді оқыту.

Арнайы  пәндерді
оқыту әдістемес

БД/КВ Емтихан 2 5 Жоғары
мектеп

педагоги
касы,

пед.прак
тика

РЭТ
ғылыми-
техникал

ық
мәселеле
рі, РЭТ
қазіргі

жағдайы

Білуі керек:  кәсіби мектептегі педагогикалық үрдістің ерекшеліктері;
педагогикалық  жүйенің  құрылымы  мен  негізгі  компоненттері;  білім
сапасын  бақылау  және  оқыту  процесін  ұйымдастырудың  заманауи
технологиялары; кәсіптік білім беру жүйесіндегі инновациялық тәрбие
жүйесінің мазмұны;
Қабілетті болу: оқыту процесін жобалау, талдау, бағалау және түзету;
оқу материалының құрылымдық-логикалық схемаларын әзірлеу және
оларды  оқыту  мазмұнын  қалыптастыру  үшін  пайдалану;  оқытудың
мақсаттары  мен мазмұнына  сәйкес  оқыту  технологияларын  оңтайлы
таңдауды жүзеге асыру;
Дағдылардың болуы: әр түрлі деңгейдегі білім беру мекемелерінде 
техникалық пәндерді оқыту әдістемесімен; қазіргі заманғы 
педагогикалық технологиялармен;
Құзыретті  болу:  арнайы  пәндерді  оқыту  әдістемесі  бойынша
педагогикалық жобаларды әзірлеу.



Педагогикалық
тәжірибе

БД/ВК Есеп 1 4 Педагог
ика 

Ғылыми
зерттеул

ер
негіздері

,
Арнайы
пәндерді

оқыту
әдістеме

с

Білуі  керек:  студенттермен педагогикалық жұмыс принциптері;
Қабілетті  болу:  1  курс,  магистратураның  3  курс  бакалаврларымен
жұмысты  ұйымдастыру;  студенттік  зерттеу  ұжымында  әлеуметтік
мәліметтерді  жинауды  үйлестіру;  студенттерді  ынталандыру  және
туындаған даулы жағдайларды шешу;
Дағдылардың  болуы:      ұйымдастыру;  семинарлық  сабақтарды
өткізу;  бакалавриат  студенттерінің  жұмысын  үйлестіру,  алынған
нәтижелерді жазбаша және ауызша ұсыну;
Құзыретті  болу:  студенттердің  осы  тобын  оқыту  барысында
оқытушылар қолданған оқыту әдістемелерін талдау.

Ө
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ст
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і м
од

ул
ь Телекоммуникацияда

ғы өлшеу әдістері мен
құралдары

БД/КВ Емтихан 1 5 Радиоме
трология

,
бакалавр
бойынш

а
электрон

дық
және

өлшеу
техникас

ының
негіздері

Қазіргі
сандық

беру
жүйелер

і,
Телеком
муникац

иялық
жүйелер

ді
жобалау

Білуі  керек:  телекоммуникациялық  жүйелерді  өлшеу  негіздері;
Телекоммуникациялық  жүйелер  аппаратурасын  өлшеу  әдістері  мен
құралдары;  байланыс  техникасы  саласында  теориялық  және
тәжірибелік  зерттеулер жүргізу әдістері;  байланыс құрылғылары мен
жүйелерінің  параметрлерін  бағалау  әдістері;  баптау  және  пайдалану
процесінде техникалық бақылау мен диагностиканың озық әдістері;
Қабілетті  болу:  телекоммуникациялық  желілердің  өлшеу
технологияларына  қатысты  міндеттерді  дұрыс  есептеу,  талдау  және
әзірлеу; телекоммуникациялық жүйелер мен байланыс құралдарының
сенімділігі мен диагностикасының сызбаларын талдауды жүзеге асыру;
байланыс  жүйелері  мен  құрылғыларын  баптау  және  техникалық
пайдалану процесінде техникалық бақылау мен диагностиканы жүзеге
асыру;
Дағдылардың болуы:  байланыс желілерінде, физикалық шамаларды
ұсыну түрлері мен нысандарында өлшеу; өлшеу жабдығын пайдалану;
цифрлық  арналар  параметрлерін  өлшеу  әдіснамасы;  арналар
параметрлерін  бақылау  әдістемесі;  өлшеу  техникасында
телекоммуникациялық желіні талдау; абоненттік кабельдік жүйелерді
өлшеу;
Құзыретті болу:  есептер, рефераттар, жарияланымдар және көпшілік
алдында талқылаулар түрінде өлшеу нәтижелерін ұсына білу; ғылыми
өлшеулердің  нәтижелерін,  оның  ішінде  шет  тілінде  түсіндіру  және
ұсына білу.

Радиоэлектроникадағ
ы өлшеу әдістері мен 
құралдары

БД/КВ Емтихан 1 5 Радиоме
трология

,
бакалавр
бойынш

а

Қазіргі
сандық

беру
жүйелер

і,
Телеком

Білуі   керек: радиоэлектрондық  жүйелерді  өлшеудің  негізгі
бағыттары; радиоэлектрондық жүйелер аппаратурасын өлшеу әдістері
мен  құралдары;  радиоэлектроника  саласында  теориялық  және
эксперименттік  зерттеулер  жүргізу  тәсілдері;  радиоэлектроника
құрылғыларының параметрлерін бағалау әдістері;



электрон
дық
және

өлшеу
техникас

ының
негіздері

муникац
иялық

жүйелер
ді

жобалау

Қабілетті  болу:   радиоэлектрондық  желілердің  өлшеу
технологияларына  қатысты  міндеттерді  шешуде  білім  беру;
радиоэлектрондық  жүйелер  мен  байланыс  құралдарының  сенімділігі
мен  схемаларына  талдау  жүргізу;  арналар  параметрлерін  бақылау;
өлшеу  техникасында  телекоммуникациялық  желіні  талдауды,  оның
ішінде абоненттік кәбілдік жүйелерді өлшеуді жүзеге асыру;
Дағдылардың  болуы:  радиоэлектрондық  жүйелерде  өлшеу
техникасымен,  физикалық шамаларды ұсыну түрлері  мен нысандары
туралы  жұмыстар;  өлшеу  жабдығын  пайдалану;  сандық  арналар
параметрлерін өлшеу әдістемесін ұстану;
Құзыретті  болу:  топта  ғылыми  зерттеулерге  қатысу,  зерттеу
міндеттерін қою, тәжірибелік жұмыс әдістерін таңдау, ғылыми зерттеу
нәтижелерін пайдалану бойынша практикалық ұсыныстар жасай білу.
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Телекоммуникациялы
қ жүйелерді жобалау

БД/КВ Емтихан 3 5 Телеком
муникац
иядағы
өлшеу

әдістері
мен

құралдар
ы

МҒЗЖ,
Магистр

лік
диссерта
ция жазу

Білуі  керек:  телекоммуникация желілері  мен  жүйелерін  жобалаудың
жалпы  принциптері;  телекоммуникациялық  желілердің  негізгі
параметрлерін  есептеу  және  оларды  анықтау  әдістері;
Телекоммуникациядағы  қызметтердің  конвергенциясының  негізгі
ұғымдары;  коммутация  жүйелерінде  және  байланыс  желілерінде
қызметтердің  конвергенциясы  кезіндегі  процестерге  қызмет  көрсету
процестерінің формалды сипаттамасы;
Қабілетті  болу:  қазіргі  заманғы  телекоммуникациялық  желілерді
сапалы  талдау  және  синтездеу  жүргізу,  толық  қол  жететін
коммутациялық  жүйелердің  есебін  жүргізу,  сапалы  көрсеткіштерге
талдау жүргізу Телекоммуникация қызметтерінің конвергенциясы бар
желілердегі  жабдықтардың  жүктемелері  мен  көлемін  болжау  есебін
жүргізу,  компьютерлік  технологиялар  негізінде  қазіргі  сандық  және
инженерлік әдістерді қолдана отырып, практикалық міндеттерді шешу;
Дағдылардың болуы: Жобаланатын ТКЖ-ны есептеу және модельдеу
жолымен практикаға енгізу үшін ТКЖ-ны дербес әзірлеу және жобалау,
радиотаратушы  құрылғылар  мен  ұялы  байланыс  телекоммуникация
қызметтерін  конвергенциялау;  байланыс  желілерінің  жаңа
технологияларын пайдалану мүмкіндігі;
Құзыретті  болу:  байланыс кәсіпорындарының практикалық қызметін
ұйымдастыру  және  жүргізу  кезінде техникалық-экономикалық талдау
әдістерін  қолдану,  телекоммуникация  саласындағы  маркетинг  және
менеджмент әдістері

Телекоммуникациялы
қ  жүйелер  мен

БД/КВ Емтихан 3 5 Телеком
муникац

МҒЗЖ,
Магистр

Білуі керек: басқарудың қолданыстағы жүйелерін талдау, басқарудың
көп деңгейлі жүйелерін жобалау, жергілікті және орталықтандырылған



желілерді басқару иядағы
өлшеу

әдістері
мен

құралдар
ы

лік
диссерта
ция жазу

басқару;
Қабілетті болу:  жаңа технологияларды қолдана отырып баж құру және
оңтайландыру міндеттерін шешу;
Дағдылардың болуы:  сигналдарды модуляциялау және кодтаудың 
әртүрлі әдістерімен жүйелерді есептеуді жүргізу, сигналдарды оңтайлы 
таңдауды жүзеге асыру;
Құзыретті  болу:   жаңа  теориялық  әдістер  негізінде  оңтайлы
сипаттамалары бар ақпараттық-коммуникациялық жүйелерді синтездеу.

ТОБЖ-ға  қызмет
көрсету және жөндеу

ПД/ВК Емтихан 1 5 Бакалавр
бойынш

а
Талшық

ты-
оптикал
ық беру
жүйелер

і

Қазіргі
заманғы
сандық

беру
жүйелер

і

Білуі  керек:  оптикалық  талшықтар  мен  кабельдердің  параметрлерін
есептеудің  негізгі  әдістері;  ТОБЖ  өлшеу  әдістері  және  өлшенетін
параметрлері,  талшықты-оптикалық  байланыс  желілерінің  жер  асты
трассаларын анықтау әдістері;
Қабілетті болу:  талшықты-оптикалық байланыс желілерінің жер асты
трассаларын металы және диэлектрлік оптикалық кәбілдермен анықтау
әдістерін практикада қолдану;
Дағдылардың  болуы: талшықты-оптикалық  байланыс  желілерін
жобалау  дағдысы;  оптикалық  талшықтар  мен  кабельдердің
параметрлерін есептеу дағдысы; бақылау-өлшеу аппаратурасымен және
дәнекерлеу жабдықтарымен жұмыс істеу дағдысы.;
Құзыретті  болу:  кәсіби  қызметтің  стандартты  міндеттерін  шешу
қабілеті.

Телекоммуникациялы
қ желілердегі 
ақпаратты қорғау 
әдістері

ПД/КВ Емтихан 3 5 ТОБЖ
қызмет
көрсету

және
жөндеу

МҒЗЖ,
Магистр

лік
диссерта
ция жазу

Білуі  керек:  телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты қорғау мен
қауіпсіздікті  қамтамасыз  етудің  іс  жүзінде  базалық  технологиялары,
ақпаратты  қорғаудың  негізгі  әдістері,  олардың  мүмкіндіктері;
телекоммуникациялық  жүйелерде  ақпаратты  қорғау  негіздері;
телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты қорғауды бағалау әдістері;
ТКЖ саласында  жүргізу  тәсілдері,  мониторинг  саласында  оның жай-
күйін  болжау  және  оңтайлы  шешім  қабылдау  үшін  оны  талдау
тәсілдері;
Қабілетті  болу:  телекоммуникациялық  жүйелерде  ақпаратты
қорғаудың  базалық  технологияларын  тәжірибеде  қолдану;
телекоммуникациялық  жүйелер  мен  желілердің  қауіпсіздігін
қамтамасыз  ету  мәселелерін  зерделеу  кезінде  ақпаратты  қорғауды
пайдалану  қажеттілігін  көрсету,  ақпаратты  қорғау  қауіпсіздігінің
нормалары  бар  нормативтік  және  құқықтық  актілерді  қолдана  білу,
сондай-ақ олардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
Дағдылардың  болуы:  ҚР -  да  қолданылатын  телекоммуникациялық
жүйелер  мен  желілердің  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  саласындағы
заңнамалық және нормативтік база туралы; ақпаратты беру процесінде



олардың  жұмыс  қабілеттілігіне  әсер  ететін  шарттар  мен  факторлар
туралы;  ақпаратты  қорғау  және  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету
саласындағы мониторинг процедуралары туралы;
Құзыретті  болу: криптографиялық  шифрлау  алгоритмдерін,
электрондық  цифрлық  қолтаңбаны,  хэш  функцияларын  қолдану,  кең
таралған  бағдарламалық  өнімдерде  қолданылатын  жалған  кездейсоқ
сандар тізбегін және аутентификация хаттамаларын құру.

Байланыс  жүйелері
мен  желілерін
бақылау  және
диагностикалау
әдістері

ПД/КВ Емтихан 3 5 ТОБЖ
қызмет
көрсету

және
жөндеу

МҒЗЖ,
Магистр

лік
диссерта
ция жазу

Білуі  керек:  диагностика  объектісі  ретінде  нақты  техникалық
жүйелердің  қартаюы мен істен  шығуының  себептері,  процестері  мен
модельдері;  тексеруші  және  диагностикалық тестілерді  құру әдістері;
үздіксіз  және  дискреттік  әсерді  диагностикалау  жүйелерінің
математикалық  модельдерін  құру  әдістері;  сыртқы  факторлардың
кездейсоқ  әсері  кезінде  диагностикалау  модельдерін  құру
ерекшеліктері;
Қабілетті болу:  техникалық объектілерде ақауларды сынау және іздеу
тәсілдері;  жұмыс  істеу  процесінде  жүйелерді  бақылау  әдістері;
кеңістіктік  техникалық  жүйелерді  диагностикалау  әдістері  мен
құралдары;
Дағдылардың болуы:  телекоммуникациялық  жүйелер  мен  байланыс
құралдары  диагностикасының  сенімділігі  мен  схемаларын  талдауды
жүзеге  асыру;  байланыс  жүйелері  мен  құрылғыларын  баптау  және
техникалық  пайдалану  процесінде  техникалық  бақылау  мен
диагностиканы жүзеге асыру.
Құзыретті  болу: телекоммуникациялық  жүйелер  мен  байланыс
құралдарының  сенімділігі  мен  диагностикалық  сызбаларын  талдауды
жүзеге  асыру;  байланыс  жүйелері  мен  құрылғыларын  баптау  және
техникалық  пайдалану  процесінде  техникалық  бақылау  мен
диагностиканы жүзеге асыру.

Кәсіпорынның 
дағдарысқа қарсы 
саясаты

ПД/КВ Экзамен 3 5 Бакалавр
бойынш
а
Кәсіпор
ын
экономи
касы

МҒЗЖ Білуі  керек: дағдарысқа  қарсы  басқарудың  мәнін;  кәсіпорынның
қаржылық  жағдайын  диагностикалау  әдістемесін;  дәрменсіздік
(банкроттық)  мәселелері  бойынша  нормативтік-құқықтық  базаның
негізгі ережелерін; дағдарыстық жағдайларда кәсіпорындағы қаржыны
басқару негіздерін.
Қабілетті  болу:  -  кәсіпорынның  қаржылық  сауықтыру  жоспарларын
жасау  және  жүзеге  асыру;  -  дағдарыстың  экономикалық  және
әлеуметтік салдарын, кәсіпорынның төлем қабілетсіздігінің пайда болу
себептерін  анықтау;  -  дағдарыс  жағдайында  кәсіпорынның  барлық
қызметкерлерінің,  меншік  иелерінің,  кредиторларының  және
қарызшыларының мінез-құлқының ерекше ерекшеліктерін түсіну.
Дағдылардың  болуы:   дәрменсіз  кәсіпорындардың  қаржылық



жағдайын  бағалау  әдістерін;  кәсіпорынды  қаржылық  сауықтыру
жоспарын әзірлеу әдістерін.
Құзыретті  болу:  дағдарысқа  қарсы  басқару  саласындағы  арнайы
терминология; Экономикалық зерттеулер әдіснамасымен құзыреттілік.

Кәсіпорын
стратегиясын  іске
асырудың
экономикалық
аспектілері

ПД/КВ Экзамен 3 5 Бакалавр
бойынш
а
Кәсіпор
ын
экономи
касы

МҒЗЖ Білуі  керек:  күрделі  жүйелерді  стратегиялық  басқарудың  қазіргі
концепцияларын;  стратегиялық  басқарудың  әдіснамалық  негіздерін;
стратегиялық  шешімдерді  қабылдауды  қолдаудың  қазіргі  заманғы
талдамалы  құралдарын;  талдаудың  әртүрлі  құралдары  мен
әдістемелерін  қолдануда қолданылуы мен шектеулерін;  Стратегиялық
жоспарлау мен басқарудың моделдеуі мен технологияларын; Денсаулық
сақтау саласындағы, ұйымдағы стратегиялық процестердің мәнін;;
Қабілетті  болу: стратегиялық  міндеттерге  сәйкес  Басқару  әдістерін
таңдау;  -  қазіргі  заманғы  талдау  құралдарын  тиімді  қолдану;  -  қол
жетімді  ресурстар  мен  ақпаратты  тиімді  пайдалануды  анықтау  және
ұйымдастыру;  стратегиялық  шешімдерді  қолданудың  шекаралық
шарттарын  анықтау;  жүйенің  сыртқы  және  ішкі  ортасын  талдауды
жүзеге  асыру;  командада  жұмыс  істеу  және  стратегиялық  жобада
командалық жұмысты ұйымдастыру.
Дағдылардың  болуы стратегиялық  өзгерістерді  дайындау  бойынша
жұмыстарды  ұйымдастыру;  Стратегиялық  талдау  үшін  қажетті
ақпаратты жинау,  селекциялау,  жинақтау  және қайта  құру;  ұйымның
әлсіз  және  күшті  жақтарын,  зерттелетін  жүйені  дамытудағы
мүмкіндіктер  мен  қауіптерді  анықтау;  стратегиялық  ұсыныстарды
әзірлеу үшін анықталған әлеуетті,  тәуелділіктерді және жүйенің даму
тәуекелдерін қолдану.
Құзыретті  болу: турбуленттік  өзгерістер  жағдайында  ұйым  алдында
тұрған  мақсаттарға  қол  жеткізуге  мүмкіндік  беретін  стратегиялық
баламалар  мен  ұйымдастырушылық  қолдау  жүйелерін  қалыптастыру;
қаралатын жүйенің даму әлеуеті мен түйінді тәуелділіктерін айқындау.
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Радиотехника,
электроника  және
телекоммуникация
заманауи жағдайы

ПД/ВК Емтихан 1 4 Бакалавр
бойынш

а
Радиоте
хника
және

телеком
муникац

ия
негіздері

РЭТ
ғылыми-
техникал

ық
мәселеле

рі

Білуі  керек: ақпарат  берудің  қазіргі  заманғы  жүйелерінің  даму
перспективалары;  жүйелерді  талдаудың  жалпы  тәсілдері;  Құрылыс
және жұмыс қағидаттары, сондай-ақ қазіргі заманғы телекоммуникация
жүйелерінің негізгі сипаттамалары;
Қабілетті болу: қазіргі заманғы телекоммуникация жүйелерінің негізгі
сипаттамаларын,  ақпаратты  беру  желілерін  ұйымдастырудың  нақты
мәселелерін  шешу  үшін  оларды  қолданудың  орындылығы  мен
болашағын анықтау;
Дағдылардың  болуы: қоғамды  ақпараттандыру  мен
компьютерлендірудің  қазіргі  заманғы  жағдайында  Радиотехника,
электроника  және  телекоммуникация  саласындағы  ғылымды  дамыту
туралы;
Құзыретті  болу:  радиоэлектрондық  жүйелер  схемаларының
сенімділігіне  талдау жүргізу;  арналар параметрлерін бақылау;  өлшеу
техникасында телекоммуникациялық желіні талдауды жүзеге асыру.

 Радиотехники, 
электроники и 
телекоммуникацияны
ң ғылыми-
техникалалық 
мәселелері

ПД/ВК Экзамен 2 4 РЭТ
заманау

и
жағдайы

ТКС
жобалау,
Телеком
муникац

иялық
желілерд

егі
ақпаратт
ы қорғау
әдістері

байланыс,  Радиотехника  және  электроника  жүйелерін  енгізудің
ғылыми-техникалық  мәселелері,  телекоммуникация  желілерін
дамытудың стратегиялық бағыттары;
Қабілетті  болу:   ақпаратты  беру  желілерін  ұйымдастыру  кезінде
оларды пайдалану үшін телекоммуникацияның заманауи жүйелері мен
желілеріне  талдау  жүргізу,  сондай-ақ  радиотехникалық  жүйелерді
жетілдіру үшін микро -, нано-және оптоэлектроника, функционалдық
электрониканың перспективаларына талдау жүргізу;
Түсінігі  болуы  тиіс:  радиотехника  мен  телекоммуникациялық
техниканы одан әрі дамытудың мүмкін жолдары туралы, ақпараттық
қоғамдағы байланыс жүйелері мен есептеу техникасының рөлі туралы
түсінікке  ие  болу,  осы  салада  ҚР  Жедел  инновациялық  дамуының
қажеттілігі және отандық ғылыми-зерттеу әлеуеті туралы түсінікке ие
болу.
Білуі  керек:  Байланыс,  Радиотехника  және  электроника  жүйелерін
енгізудің  ғылыми-техникалық  мәселелері,  телекоммуникация
желілерін дамытудың стратегиялық бағыттары;
Қабілетті болу:  ақпарат беру желілерін ұйымдастыру кезінде оларды
пайдалану  үшін  қазіргі  заманғы  телекоммуникация  жүйелері  мен
желілеріне  талдау  жүргізу,  сондай-ақ  радиотехникалық  жүйелерді
жетілдіру үшін микро -, нано-және оптоэлектроника, функционалдық
электроника перспективаларын талдау;
Дағдылардың  болуы: радиотехника  мен  телекоммуникациялық
техниканы одан әрі дамытудың ықтимал жолдары туралы, ақпараттық
қоғамдағы байланыс жүйелері мен есептеу техникасының рөлі туралы



түсінікке ие болуы, осы салада ҚР жеделдетілген инновациялық даму
қажеттілігі  және  отандық  ғылыми-зерттеу  әлеуеті  туралы  түсінікке
дағдысының болуы.
Құзыретті болу:Телекоммуникациялық жүйелерді,  кіші жүйелер мен
қызметтерді  енгізу  проблемаларына;  байланыс  желілерінің  жаңа
технологияларын  пайдалану  мүмкіндіктеріне;  телекоммуникация
жүйелерін дамытудың стратегиялық бағыттарына құзыретті болуы .
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Байланыс және 
навигация спутниктік 
жүйелері

ПД/ВК Емтихан 3 5 Қазіргі
заманғы
сандық

беру
жүйелер

і

МҒЗЖ,
Магистр

лік
диссерта
ция жазу

Білуі  керек:  жерсеріктік  байланыс  жүйелерінің  орталық  және
перифериялық жабдықтарымен жұмыстың теориялық негіздері;
Қабілетті  болу:  терминалдарды  орнату  және  баптау,  спутниктік
жүйелерді конфигурациялау және жоспарлау;
Дағдылардың болуы:  спутниктік байланыс жүйесінің орталық және
перифериялық жабдығымен жұмыс істеу дағдылары;
Құзыретті  болу:  навигация  және  мәліметтерді  берудің  спутниктік
жүйелерін құрудың заманауи технологияларын игеру. 

Қазіргі сандық беру 
жүйелері

ПД/ВК Емтихан 2 4 РЭТ
заманау

и
жағдайы 

ТКЖ
жобалау,
Телеком
муникац

иялық
желілерд

егі
ақпаратт
ы қорғау
әдістері

Білуі керек: бастапқы сигналдардың негізгі сипаттамалары; уақытша
топтастыру  және  ЦСП  беру  циклінің  құрылымын  қалыптастыру
принциптері;  цифрлық  ағындарды  біріктіру  және  синхрондау
принциптері;  ЦСП  жабдығының  құрылымы  және  жұмыс  принципі;
Көлік  желілерін  ұйымдастыру  принциптері;  плезиохронды  және
синхронды цифрлық иерархия технологиялары;
Қабілетті болу: цифрлық тарату жүйесі жабдықтарының техникалық
жағдайын  бақылауды  орындау;  регенерация  учаскесінің  ұзындығын
есептеуді  орындау;  цифрлық  тарату  жүйесі  жабдықтарының
тораптарын әзірлеу;
Дағдылардың болуы:  ПЛЕЗИОХРОНДЫ және синхронды цифрлық
иерархия  жабдығымен  жұмыс  істеу  дағдысы;  цифрлық  ағындарды
тестілеу жабдығымен жұмыс істеу дағдысы;
Құзыретті  болу: цифрлық  беру  жүйелерін  жобалау,  енгізу  және
пайдалану саласында.

Сандық теледидар ПД/ВК Емтихан 2 4 Бакалавр
бойынш

а
теледида
р және

суреттер
ді өңдеу

ТКЖ
жобалау,
Телеком
муникац

иялық
желілерд

егі
ақпаратт

Білуі керек: телевизиялық жүйелерді құру принциптері; - телевизиялық
қабылдағыштардың  жұмыс  ерекшеліктері;  -  цифрлық  теледидар
жүйесінің стандарттары;
Қабілетті  болу:  қазіргі  заманғы  ТВ-қабылдағыштың  тораптары  мен
блоктарының жұмысында талдану;
Дағдылардың болуы: цифрлық теледидар жүйелерін жобалау кезінде
туындайтын мәселелерді жүйелі ғылыми талдау дағдысы; сигналдарды
цифрлық өңдеу саласындағы негізгі әдістермен жұмыс істеу дағдысы;
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оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу дағдысы;
Құзыретті  болу:  цифрлық  теледидар  жүйелерінің  қазіргі  заманғы
радиоэлектрондық аппаратурасын пайдалану.

Телекоммуникацияда
ғы математикалық 
модельдеу

ПД/ВК Емтихан 2 4 РЭТ
заманау

и
жағдайы

ТКЖ
жобалау,
Телеком
муникац

иялық
желілерд

егі
ақпаратт
ы қорғау
әдістері

Білуі  керек: байланыс  саласында  қолданылатын  ең  құнды
математикалық әдістер мен модельдер;
Қабілетті  болу:  қойылған  мақсаттарға  сәйкес  есептің  ауызша
тұжырымын қалыптастыру, есептің ауызша қойылымын математикалық
модельге  түрлендіру,  қойылған  міндетті  шешу  әдісін  таңдау,
тапсырманы неғұрлым тиімді әдіспен шешу;
Дағдылардың болуы: жүйелерді  модельдеудің  негізгі  принциптерін,
деректерді  жинау,  өңдеу  және  талдаудың  статистикалық  әдістерін,
телекоммуникацияда  қолданылатын  модельдерді  құру  және  талдау
әдістемесін меңгеру;
Құзыретті  болу:  кәсіби  есептерді  шешу  үшін  тиісті  математикалық
аппаратты қолдану

Телекоммуникациялы
қ жүйелерде 
сигналдарды 
цифрлық өңдеу 
технологиялары

ПД/ВК Емтихан 3 5 Телеком
муникац
иядағы
математ
икалық
модельд

еу

МҒЗЖ,
Магистр

лік
диссерта
ция жазу

Білуі керек: сигналдарды цифрлық өңдеудің математикалық негіздері;
тұрақты  параметрлері  бар  сызықтық  дискретті  жүйелерді  сипаттау
әдістері;  цифрлық  сүзгілерді  құрастыру  негіздері;  Фурьені  дискретті
түрлендіру технологиясы; сигналды процессорлардың архитектурасы;
Қабілетті  болу:  z-түрлендіруді  жүргізу;  БИХ және КИХ – сүзгілерді
талдау және синтездеу;  Фурье тура және кері  дискретті  түрлендіруді
есептеу;  ассемблер  тілінде  сигналдық  процессорлар  үшін  ТКЖ-дағы
ЦОС негізгі есептерін бағдарламалау;
Дағдылардың  болуы:  сигналдарды  цифрлық  өңдеудің  типтік
құрылғыларын  талдау  және  синтездеу;  уақыт  пен  жиілік  бойынша
сиретумен  Фурье  тез  түрлендіруді,  ТКЖ-де  ЦОС  алгоритмдерінің
ассемблері тілінде бағдарламалауды есептеу;
Құзыретті  болу:  Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникация
және  телекоммуникациялық  желілер  жүйелерін  талдау  және
синтездеудің  қолданбалы  бағдарламаларының  пакеттерін  пайдалана
білу.

Радиоэлектрондық 
жүйелердегі 
сигналдарды 
цифрлық өңдеу 
технологиялары

Білуі  керек: цифрлық  түрде  сигналдарды  өңдеудің  технологиялық
негіздері;  Фурьені  кері  және  тура  түрлендіруді  пайдалану;  РЭҚ-да
қолданылатын сигналдық процессорлардың архитектурасы;
Қабілетті  болу:  РЭҚ  рекурсивті  және  курссыз  сандық  сүзгілерді
синтездеу;  ғылыми  зерттеу  жұмыстарында  қолданылатын  барлық
міндеттерді бағдарламалау;
Дағдылардың  болуы:  ЦОС  құрылғылары  технологиясын  талдау,
цифрлық  құрылғыларда  сигналдарды  өңдеуді  интерполирлеу  және
экстраполирлеу;



Құзыретті болу:  қазіргі заманғы аппаратураны және зерттеу әдістерін
пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу және өндірістік міндеттерді шешу
үшін сигналдарды цифрлық өңдеу технологиясын өз бетінше орындай
білу.

Зерттеу практикасы ПД/ВК Есеп 3 4 Мат.
Телеком
муникац
иядағы

модельд
еу, РЭТ
ғылыми-
техникал

ық
мәселеле

рі

МҒЗЖ,
Магистр

лік
диссерта
ция жазу

Білуі  керек: ғылыми-зерттеу  процесін  ұйымдастырудың  негізгі
кезеңдері мен ұстанымдарының мазмұны; ғылыми зерттеулердің негізгі
бағыттары,  өзінің  кәсіби  қызметі  саласындағы өзекті  мәселелер  және
оларды  шешудің  негізгі  әдістері  мен  тәсілдері;  ғылыми-зерттеу
жұмысын орындау кезінде оларды пайдалану мақсатында  әзірленетін
тақырып  бойынша  ақпараттық  көздер;  Зерттеудің  мақсаты  мен
міндеттеріне  сәйкес  ғылыми  әдебиетті  іріктеу  және  оны  талдау
принциптері;  әр  түрлі  көздердің  жіктелуі  мен  ерекшеліктері;  зерттеу
нәтижелерін таныстыру әдістері  мен құралдары;;  зерттеу нәтижелерін
ресімдеуге қойылатын талаптар
Қабілетті  болу:  қазіргі  заманғы  үрдістерде,  әлемдік  саясат
мәселелерінде,  халықаралық және аймақтық қауіпсіздік мәселелерінде
еркін  бағдарлану;  халықаралық  қатынастар  саласындағы  ұғымдық
аппараттарды  меңгеру;  қазіргі  аналитикалық  материалдар  мен
деректерді сыни тұрғыдан түсіну; ғылыми зерттеулерде қолданылатын
ақпараттық  технологияларды,  кәсіби  салаға  қатысты  бағдарламалық
өнімдерді  пайдалану;  ғылыми-библиографиялық  аппаратты  рәсімдеу;
зерттеу  бағыты  бойынша  ғылыми  проблематиканы  қалыптастыру;
ғылыми  зерттеуде  қойылған  міндеттерді  шешу  үшін  құралдар  мен
әдістерді  барабар таңдау;;  әр түрлі  көздерден  ақпаратты талдау және
синтездеу;
Дағдылардың болуы:  ғылыми зерттеуді  өз  бетінше жоспарлау және
жүргізу  дағдысы;  халықаралық  процестерді  модельдеу  және  зерттеу
әдістері; зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты талдау, жүйелеу және
қорыту  дағдылары;  ғылыми  мәтіннің  әр  түрлі  жанрларын  (есептер,
шолулар,  рефераттар,  аннотациялар,  ғылыми  мақалалар,
библиографиялық  шолулар),  ғылыми-анықтамалық  аппарат  және
библиография  жасау  тәсілдері  және  ресімдеу  ережелері;  зерттеу
жұмысын  ұйымдастыру  және  жүргізу  әдістері,  зерттеу  жұмыстарын
дайындау  бағытына  сәйкес  арнайы  зерттеу  әдістері;  ғылыми-зерттеу
жұмыстарын  ұйымдастыру;  жүргізілетін  зерттеулердің  ғылыми  және
практикалық маңыздылығын бағалау дағдылары;  зерттеу  нәтижелерін
презентациялаудың  негізгі  әдістері,  оларды  кәсіби  және  кәсіби  емес
аудиторияға жеткізу;
Құзыретті  болу:  жаңа  зерттеу  әдістеріне  өз  бетінше  оқуға  қабілетті
болу,  кәсіби қызметте заманауи халықаралық үдерістерді  қолданбалы



саяси талдау әдістерін қолдану.

Ғ
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Магистранттың 
ғылыми-зерттеу 
жұмысы 
(тағылымдамадан 
өтуді қоса алғанда) 
және магистрлік 
диссертацияларды 
орындау

МҒЗЖ Есеп 1,2,
3,4

24 Зерттеу
практика

сы

МД жазу
мен

қорғау
Білуі керек:  нақты ғылыми проблеманың даму тарихы, оның ғылыми
бағыттағы  рөлі  мен  орны;  магистрант  зерттейтін  ғылыми  мәселе
бойынша нақты арнайы білімінің болуы;
Қабілетті  болу:  қазіргі  заманғы  ақпараттық  технологияларды  тарта
отырып,  библиографиялық  жұмысты  жүргізу;  ғылыми-зерттеу
жұмыстарын орындау барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдау
және  шешу;  нақты  зерттеу  міндеттеріне  сүйене  отырып  (магистрлік
диссертация  тақырыбы  бойынша  немесе  магистрлік  бағдарлама
шеңберінде  (Авторлық)  ғылыми  жетекшінің  тапсырмаларын  орындау
кезінде қажетті зерттеу әдістерін таңдау (бар әдістерді түрлендіру, жаңа
әдістерді  әзірлеу));  алынған  нәтижелерді  өңдеу,  оларды  аяқталған
ғылыми-зерттеу  жұмыстары (ғылыми-зерттеу  жұмысы бойынша есеп,
баяндамалар  тезистері,  ғылыми  мақала,  курстық  жұмыс,  магистрлік
диссертация) түрінде талдау және ұсыну);
Дағдылардың  болуы:  білім  беру  саласының  қазіргі  заманғы
проблематикасын меңгеру;
Құзыретті  болу:  ғылыми-зерттеу  бағдарламалары  шеңберінде
кафедрада  орындалатын  нақты  ғылыми-зерттеу  жобасына  немесе
магистрлерді  даярлауды  жүзеге  асыру  бойынша  серіктес-ұйымға
қатысу.
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Магистрлік 
диссертацияны жазу 
және қорғау

ҚМА Мем.
Емтихан

4 12 МҒЗЖ Магисте
рлік

диссерта
цияны
қорғау

Білуі керек: зерттеу міндетін тұжырымдау;
Қабілетті  болу:  қазіргі  заманғы  ақпараттық  технологияларды  тарта
отырып,  библиографиялық  жұмысты  жүргізу,  зерттеудің  қажетті
әдістерін  таңдау,  нақты  зерттеу  міндеттеріне  сүйене  отырып  жаңа
әдістерді түрлендіру және әзірлеу, алынған нәтижелерді өңдеу, талдау,
қолда  бар  әдеби  мәліметтерді  ескере  отырып,  оларды ұғыну,  қазіргі
заманғы редакциялау және баспа құралдарын тарта отырып, қолда бар
талаптарға сәйкес ресімделген есептер, рефераттар, мақалалар түрінде
жасалған жұмыстың қорытындысын ұсыну;
Дағдылардың  болуы:  зерттеудің  іргелі  ғылыми  базасы,  ғылыми
шығармашылық  әдіснамасы,  заманауи  ақпараттық  технологиялар,
ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістері;
Құзыретті болу: магистрлік диссертацияны қорғауға.



5. Оқыту нәтижелері мен құзыреттілік арасындағы өзара байланыс

Оқу нәтижесі (бітіруші дайын болуы тиіс)
Р1 Ғылыми  дүниетаным  негіздерін  қалыптастыруға,

логикалық ойлауды дамытуға ықпал ететін магистратура
бағдарламасының  іргелі  және  қолданбалы  пәндерінің
базалық біліміне ие.

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5,
ПҚ1, ПҚ4, ПҚ5, ПҚ8

Р2 Шет тілі бойынша монологиялық және диалогтық нысанда
кәсіби  ауызша қарым-қатынаста,  сондай-ақ халықаралық
ынтымақтастықтың  түрлі  нысандары  мен  түрлері
бойынша,  оның  ішінде  шет  тілінде  ресми  құжаттарды
ресімдеу дағдыларын дамытуда білімін көрсетеді.

ӘҚ 1, ПҚ1, ПҚ6, ПҚ7,
ПҚ8, ПҚ9 

Р3 Оқу-тәрбие  жұмыстарын  жүргізеді,  Педагогикалық
қызметті  жүргізу  дағдыларына  ие  болу,  білім  беру
саласындағы  жаңа  инновациялық  технологиялар  мен
тәсілдерді педагогикалық практикаға енгізу және игеру.

ӘҚ2, ПК 6, ПК 7, ПК9

Р4 Басқару  психологиясы  тұрғысынан  өмірлік  және  кәсіби
жағдайларды  бағалайды;  өзінің  әлеуеті  мен  ұжымын
дамыту  үшін  басқару  психологиясы  бойынша  білімді
тиімді пайдалану.

ӘҚ 7,  ӘҚ 10,  ПК  2,
ПК 4

Р5 Өлшеу технологияларын жүргізу үшін өлшеу әдістері мен
құралдарын  қолданады,  олардың  нәтижелерін  түсіндіру
және кәсіби деңгейде қорытынды жасау.

ӘҚ6, ПҚ2, ПҚ3, ПҚ4, 

Р6 Ғылымның  заманауи  жетістіктері  мен  озық
телекоммуникациялық  технологияларды  қолдануға,
техника мен технологиялар саласындағы ғылыми-зерттеу
жұмыстарында  теориялық  және  тәжірибелік  зерттеулер
әдістерін жүргізуге дайын.

ӘҚ5, ПҚ1, ПҚ2, ПҚ3,
ПҚ4, ПҚ5, ПҚ8, ПҚ9

Р7 Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникацияның
қазіргі және ғылыми-техникалық мәселелерін шешу үшін
телекоммуникациялық  желілер  мен  жүйелерді  құрады
және жобалайды,  қойылған  міндеттерді  шешудің  белгілі
бір әдісін таңдаудың артықшылықтарын дәлелдейді.

ӘҚ  2,  ӘҚ  3,  ПК  1,
ПҚ2, ПҚ3, ПҚ4, ПҚ5,
ПҚ6

Р8 лық  таратудың  негізгі  параметрлерін  есептеу  әдістерін;
оптикалық тарату және коммутация жүйелерін дамытудың
перспективалық  бағыттарын  есепке  алуды,  цифрлық
теледидар жүйелерінің қазіргі заманғы радиоэлектрондық
аппаратурасын пайдалануды таңдайды және қолданады.

ӘҚ4, ПҚ2, ПҚ3, ПҚ6 

Р9 Цифрлық  телекоммуникациялық  желілерді  құру
құралдарын қолданады, байланыс желілеріне мониторинг
жүргізу  және  тестілеу  жүргізе  білу,  заманауи  цифрлық
құрылғылар  кезінде  радио  сигналдарды  генерациялау,
қалыптастыру және кішірейту принциптері туралы білу.

ӘҚ6, ӘҚ 7,ПҚ1, ПҚ2,
ПҚ3, ПҚ8, ПҚ9

Р10 Спутниктік  байланыс  жүйелерінің  негізгі  сегменттерінің
жұмысын  талдайды,  мобильді  байланыс,  талшықты-
оптикалық  жүйелер,  спутниктік  байланыс  жүйесі  және
абоненттік  қатынау  желілері  сияқты  қазіргі  заманғы
ақпарат  беру  жүйелерін  ұйымдастыру  принциптерін
сипаттайды.

ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ 7,
ПҚ1, ПҚ2, ПҚ3, ПК4,
ПҚ5, ПҚ6, ПҚ8, ПҚ9

Р11 Телекоммуникациялық  және  радиотехникалық ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9,



құрылғылар мен желілерде ақпаратты қорғау жүйелерін,
құралдары  мен  әдістерін  әзірлеу,  телекоммуникациялық
жүйелер  мен  байланыс  құралдарының  сенімділігі  мен
диагностикасының  сызбаларын  талдауды  жүзеге  асыру
білігін көрсетеді.

ПҚ5, ПҚ6, ПҚ7

Р12 Қазіргі  заманғы  аппаратураны  және  зерттеу  әдістерін
пайдалана  отырып,  ғылыми-зерттеу  және  өндірістік
есептерді  шешу  үшін  сигналдарды  цифрлық  өңдеу
технологияларын таңдау және қолдану.

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ 8, ПҚ9,
ПҚ1, ПҚ2, ПҚ7, ПҚ6

Р13 Кең және терең іргелі және қолданбалы білімі бар; оларды
практикалық  ғылыми-зерттеу  және  кәсіби  қызмет  үшін
негіз  ретінде  пайдалануға  дайын;  талшықты-оптикалық
байланыс  желілерін  пайдалану  және  жөндеу  саласында
инженерлік тәжірибені біледі және қолданады.

ӘҚ1, ӘҚ4, ПҚ1, ПҚ2,
ПҚ4, ПҚ3, ПҚ8

Р14 Желі  жабдықтарының  цифрлық  және  оптикалық
модульдерін, желінің кәбілдік жүйесін монтаждауға, ретке
келтіруге және жөндеуге қабілетті, телекоммуникациялық
желілер жабдықтарының, тарату жүйелерінің, коммутация
жүйелерінің  алдын  алу  және  қалпына  келтіру  қызметін
орындайды.  коммутациялық  жүйелердің  басқарушы
құрылғылары;  зияткерлік  желілердің  тұжырымдамалық
негіздері;  байланыс  желілерін  мониторингілеу  және
тестілеу;  байланыстың  кәбілдік  желілерін  техникалық
пайдалану.

ӘҚ1, ӘҚ3, ПҚ3,  ПҚ4,
ПҚ5, ПҚ8

Р15 Қазіргі  заманғы  аппаратураны  және  зерттеу  әдістерін
пайдалана  отырып,  ғылыми-зерттеу  және  өндірістік
міндеттерді  шешу  үшін  сигналдарды  цифрлық  өңдеу
технологияларын таңдайды және қолданады.

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ8, ПҚ1,
ПҚ3, ПҚ6, ПҚ9, 

Р16 Телекоммуникациялық  құрылғыларды  пайдалану  және
сервистік қызмет көрсетуді тиімді басқаруды қамтамасыз
ете  отырып,  телекоммуникацияларда  менеджмент  пен
маркетингті жүзеге асыру бойынша кәсіби деңгейі бар.

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ПҚ1,
ПҚ3, ПҚ5, ПҚ 9

Р17 Командада  жұмыс  істейді,  әлеуметтік,  этникалық,
конфессиялық  және  мәдени  айырмашылықтарды
толерантты  қабылдай  отырып,  өз  қызметін,  команда
қызметін сын тұрғысынан бағалау, жолды белгілеу және
өзін-өзі  дамытуға,  өз  біліктілігін  арттыруға  арналған
құралдарды таңдау.

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ7, ПК2,
ПҚ3, ПҚ4, ПК7, ПҚ8,
ПҚ9



6. Жиынтық кесте игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру
бағдарламасының модульдері бөлінісінде
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1. Паспорт образовательной программы

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и наименование 

направлений подготовки
7М062- Телекоммуникации

3 Код и наименование групп 
образовательных программ

М096  –Коммуникации  и  коммуникационные
технологии

4 Код и группа 
образовательных программ

М096  -   Коммуникации  и  коммуникационные
технологии

5 Наименование
образовательной программы 

М096  -Радиотехника,  электроника  и
телекоммуникации

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП Подготовка  высококвалифицированных

специалистов,  обладающих  знаниями  о
современном  состоянии  и  перспективах  развития
направления  Радиотехника,  электроника  и
телекоммуникации;  обладающих
конкурентоспособными  инновационными
компетенциями;  способными  планировать
проектировать,  эксплуатировать,  исследовать,
преподавать  и  управлять  малыми  коллективами
сотрудников;  являющимися
конкурентоспособными  специалистами
востребованными  на  отечественном  и
международном рынках труда.

8 Уровень по МСКО 7
9 Уровень по НРК 7
10 Уровень по ОРК 7
11 Отличительные  особенности

ОП 
Нет

ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)

12 Форма обучения Очная
13 Объем кредитов 90
14 Присуждаемая

академическая степень
магистр техники и технологий по образовательной
программе 
М096  -Радиотехника,  электроника  и
телекоммуникации 

15 Наличие  приложения  к
лицензии  на  направление
подготовки кадров

№ 25 от 27.03.2020г

16 Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование
аккредитационного органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по
Обеспечению Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок действия аккредитации с 2016г – по 2021г



2. Модель выпусника

№ Название поля Примечание
1 Наименование

образовательной
программы 

М096  -Радиотехника,  электроника  и
телекоммуникации

2 Присуждаемая
академическая степень

магистр техники и технологий по образовательной 
программе 
М096-Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации

3 Результаты  обучения  с
Дублинскими
дескрипторами

1) демонстрировать  развивающиеся  знания  и
понимание  в  области  телекоммуникации  и
радиотехники,  основанные  на  передовых  знаниях
этой  области,  при  разработке  и  (или)  применении
идей в контексте исследования;

2) применять на профессиональном уровне свои
знания,  понимание  и  способности  для  решения
проблем  в  новой  среде,  и  более  широком
междисциплинарном контексте;

3) осуществлять  сбор  и  интерпретацию
информации  для  формирования  суждений  с  учетом
социальных, этических и научных соображений;

4) четко  и  недвусмысленно  сообщать
информацию,  идеи,  выводы,  проблемы  и  решения,
как специалистами, так и неспециалистам;

5) навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного  продолжения  дальнейшего
обучения  в  области  области  телекоммуникации  и
радиотехники.

4 Результаты обучения Р1.Демонстрирует  концептуальные  знания  в
области  науки  и  профессиональной  деятельности.
Создание  новых  прикладных  знаний  в
профессиональной области

Р2.Демонстрировать  самостоятельное
определение цели профессиональной деятельности и
выбирать  адекватные  методы  и  средства  их
достижения.  Осуществление  научной,
инновационной  деятельности  по  получению  новых
знаний

Р3.Демонстрировать  совершенствование  и
развитие  своего  интеллектуального  и
общекультурного  уровня  и  навыки  к
самостоятельному  обучению  новым  методам
исследования,  к  изменению  научного  и  научно-
производственного профиля своей профессиональной
деятельности

Р4.Демонстрировать  знание  жизненного  цикла
проектной  деятельности,  правил  разработки
программных продуктов, основных бизнес-процессов
компании,  основ  управления  персоналом,
производство,  менеджмент,  психология  управления,
вопросы информационной безопасности.



Р5. Демонстрировать навыки к участию в работе
по  созданию  проектов  развития
телекоммуникационной  инфраструктуры  и
отдельных ее элементов

Р6.Демонстрировать способность к организации
экспертизы  проектной  документации  на
строительство  и  сооружение  объектов
инфраструктуры  связи  и  информатизации  в
соответствии с действующим законодательством

Р7.Учитывать  при  разработке  и  эксплуатации
сетей  и  систем  телекоммуникаций  мировой  опыт  в
вопросах  технического  регулирования,
метрологического  обеспечения  и  безопасности
жизнедеятельности

Р8.Разрабатывать  планы  и  программы
организации  инновационной  деятельности  на
предприятии,  осуществлять  технико-экономическое
обоснование инновационных проектов

Р9.Анализирует  работу  основных  сегментов
систем  спутниковой  связи,  описывать  принципы
организации  современных  систем  передачи
информации, таких как мобильная связь, волоконно-
оптических  системах,  спутниковой  системе  связи  и
сети абонентского доступа.

Р10.Демонстрирует  умение  разрабатывать
системы,  средства  и  методы защиты информации в
телекоммуникационных  и  радиотехнических
устройствах  и  сетях,  осуществлять  анализ
надежности  и  схем  диагностики
телекоммуникационных систем и средств связи.

Р11.Выбирать  и  применять  технологии
цифровой обработки сигналов  для решения научно-
исследовательских  и  производственных  задач  с
использованием современной аппаратуры и методов
исследования.

Р12.Готов  использовать  их  в  качестве  основы
для  практической  научно-исследовательской  и
профессиональной деятельности;  знает  и  применяет
инженерную  практику  в  области  эксплуатации  и
ремонта волоконно-оптической линий связи.

Р13.Способен  монтировать,  налаживать  и
ремонтировать  цифровые  и  оптические  модули
оборудования  сетей,  кабельную  систему  сети,
выполняет  профилактику  и  восстановительное
обслуживание оборудования телекоммуникационных
сетей,  систем  передачи,  систем
коммутации.управляющие  устройства
коммутационных  систем;  концептуальные  основы
интеллектуальных сетей; мониторинг и тестирование
линий связи;  техническую эксплуатацию кабельных
линий связи.

Р14.  Имеет  профессиональный  уровень  по



осуществлению  менеджмента  и  маркетинга  в
телекоммуникациях,  обеспечивая  эффективное
управление  эксплуатационным  и  сервисным
обслуживанием телекоммуникационных устройств.

5 Область 
профессиональной 
деятельности

Коммуникационные телекоммуникационные системы
сети

6 Объекты 
профессиональной 
деятельности

Проектные организации;
Телекоммуникационные компаний;
Промышленные предприятия;
Научно-исследовательские учреждения;
Органы государственного управления;

7 Виды профессиональной 
деятельности

Проектная;
Организационно-управленческая.
Научно-исследовательская;

8 Функции 
профессиональной 
деятельности

Магистрыданной  образовательной  программы-  это
специалист  высокого уровня квалификации в сфере
информационно-коммуникационных  технологий
(ИКТ), ориентированный на разработку, внедрение и
эксплуатацию  телекоммуникационных,
радиотехнических, электронных систем и мобильной
связи.  Также  умеющий  решать  исследовательские
задачи,  задачи  разработки  новых  и  сопровождения
существующих телекоммуникационных продуктов и
работать на стыке технологий.

9 Требования  к
предшествующему
уровню образования 

Высшее образование



3. Перечень компетенции

Наименование 
компетенции

Требования к компетенции

Универсальные 
компетенции

УК1–Знает  социально-этические  ценности,  основанные  на
общественном мнении, традициях, обычаях, общественных нормах
и  ориентированных  на  них  в  своей  профессиональной
деятельности;  соблюдать  нормы  деловой  этики,  владеть
этическими и правовыми нормами поведения; 
УК2–Умеет оперировать  психологическими  понятиями;
пользоваться психологическими знаниями при объяснении явлений
в  сфере  психологи  управления  и  групповых  процессов;
осуществляет анализ профессиональной деятельности менеджера с
точки  зрения  обеспечения  его  психологической  эффективности;
применяет  методы,  приемы,  направленные  на  развитие
профессионализма  управленческого  персонала,  личности
менеджера и повышение эффективности системы управления.
УК3–Использует теоретические знания об  актуальных методологических и
философских  проблемах  коммуникационных  технологий  в  процессе
проведения научных исследований и лабораторных занятий в высшей школе;
иметь  представление  и  социально-экономических  последствиях  процессов
глобализации,  понимать место коммуникационных технологий в структуре
современного научного знания.
УК4-  Знает  основы  правовой  системы  и  законодательства  Республики
Казахстан, правовые нравственно-этические нормы в сфере профессиональной
деятельности .
УК5 – Быть способным интегрировать знания, полученные в рамках разных
дисциплин  для  решения  исследовательских  задач  в  новых  незнакомых
условиях.
УК6 –  Быть  способным путем интеграции знаний выносить  суждения  и
принимать решения на основе неполной или ограниченной информации, быть
способным креативно мыслить  и творчески подходить к решению новых
проблем и ситуаций.

Профессиональные
компетенции

ПК1  –  Иметь  навыки  профессионального  общения  и  межкультурной
коммуникации, ораторского искусства, правильного и логичного оформления
своих мыслей в устной и письменной форме.
ПК2 – Знает  современные  и  перспективные  направления  развития
телекоммуникационных  и  информационных  сетей  и  систем,
радиолокационных и радионавигационных систем,  компьютерных
технологий, современного программного обеспечения.
ПК3–Умеет  правильно  рассчитывать,  анализировать  и
разрабатывать задачи, относящиеся к измерительным технологиям
телекоммуникационных сетей; осуществлять анализ надежности и
схем диагностики телекоммуникационных систем и средств связи;
осуществлять  технический  контроль  и  диагностику  в  процессе
настройки и технической эксплуатации систем и устройств связи; 
ПК4 –Умеет проводить качественный анализ и синтез современных
телекоммуникационных сетей, проводить расчеты полнодоступных



коммутационных  систем,  проводить  анализ  качественных
показателей проводить расчет прогнозирования нагрузки и объема
оборудования  в  сетях  с  конвергенцией  услуг  телекоммуникаций,
решать  практические  задачи  с  применением  современных
численных  и  инженерных  методов  на  основе  компьютерных
технологии;
ПК5  –Знает  основы  проектирования,  строительства,  монтажа  и
эксплуатации  технических  средств  радиоэлектроники,  систем  и
линий связи, компьютерных сетей.
ПК6 – Знает анализы действующих систем управления, проектирует
многоуровневые системы управления, местное и централизованное
управление.
ПК7  –  Знаеттехнические  и  программно-математические  средства
защиты информации в телекоммуникационных системах.
ПК8  –  Знает  необходимые  меры  по  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности и охране окружающей среды при производстве,
строительстве  и  эксплуатации  радиоэлектронных  систем  и  сетей
телекоммуникаций.
ПК9–Умеетосуществлять  анализ  надежности  и  схем  диагностики
телекоммуникационных  систем  и  средств  связи;  осуществлять
технический  контроль  и  диагностику  в  процессе  настройки  и
технической эксплуатации систем и устройств связи.

ПК10  -Умеетпроводить  моделирование,  теоретическое  и
экспериментальное  исследование вновь разрабатываемых узлов и
устройств, используя современные методы анализа и синтеза.
ПК11 –Знает принципы построения  сети связи общего пользования,
структуру  и  компонентный  состав  линейного  тракта  волоконно-
оптических  линий  передачи;  основы  передачи  информации  по
волоконно-оптическим линиям связи.

ПК12 – Умеетосуществлять анализ надежности и схем диагностики
радиотехнических,  телекоммуникационных  и  электронных
устройств, выбирать необходимые датчики
ПК13  –Владеет  навыками  проектирования  и  эксплуатации
оборудования  ЦСП;  навыками  работы  с  оборудованием
плезиохронной  и  синхронной  цифровых  иерархий;  навыками
работы с оборудованием тестирования цифровых потоков;

ПК14– Иметь навыки применять методы теории телекоммуникаций
в  смежных  направлениях,  связанных  с  информационными
технологиями.

ПК 15–Имеет навыки исследования проблем в области менеджмента
и  маркетинга  и  использовать  полученные  результаты  для
совершенствования методов управления предприятием.
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БД/ВК Экзамен 1 2 Иностран
ный язык

в
бакалавре

НИРМ,
Стажиров

ка

Знать: профессиональную  терминологию  английского  языка;  языковые
профессиональные  конструкции,  используемые  в  письменной  и  устной
коммуникации  на  английском  языке  (инструкция,  научная  статья,  тезисы,
аннотация и т.п.); сокращения, условные обозначения. 
Уметь: читать,  понимать  и  извлекать  информацию  из  оригинальных
зарубежных источников (выделять опорные смысловые блоки, основные мысли
и  факты;  находить  логические  связи,  исключать  избыточную  информацию,
группировать  и  объединять  выделенные  положения  по  принципу  общности);
продуцировать  диалогическую  и  монологическую  речь  (в  виде  сообщения  о
своей научной деятельности, доклада, презентации) в сфере профессиональной
коммуникации  в  соответствующей  отрасли  знаний  с  использованием
профессиональной терминологии
Иметь навыки: монологической и диалогической речи в ситуациях научного,
профессионального  и  бытового  общения  в  пределах  изученного  языкового
материала и в соответствии с избранной специальностью; владения английским
языком в объеме, необходимом для получения информации профессионального
содержания из зарубежных источников. 
Быть компетентным: в свободном владении иностранным языком на уровне (В1).  

Психология 
управления

БД/ВК Экзамен 1 2 Психолог
ия,

культурол
огия в

бакалавре

Практика Знать:социально-психологическое  содержание  и  структуру  управленческой
деятельности; и функций менеджмента; психологические особенности личности
руководителя;  психологические  закономерности  совместной  деятельности  по
достижению  организационных  целей;базовые  подходы  к  решению
управленческих задач и правила их решения в условиях реально действующих
производственных структур, методы работы с функциональными состояниями в
деятельности менеджера, оптимизации управленческих процессов;
Уметь:применять  знания,  полученные  за  время  прочтения  курса;  свободно
оперировать  психологическими  понятиями;  пользоваться  психологическими
знаниями при объяснении явлений в сфере психологи управления и групповых
процессов;  осуществлять анализ профессиональной деятельности менеджера с
точки  зрения  обеспечения  его  психологической  эффективности;  применять
методы, приемы, направленные на развитие профессионализма управленческого
персонала,  личности  менеджера  и  повышение  эффективности  системы



управления;
Владеть:профессиональными  умениями  психологического  анализа
профессиональной  деятельности  менеджера,  явлений  в  сфере  труда  и
совместной  деятельности  по  достижению  организационных  целей;
практическими  умениями  психологического  сопровождения  управленческой
деятельности;  методами  работы  с  функциональными  состояниями  в
деятельности  менеджера;  навыками  использования  развивающих  технологий,
направленных на повышение профессионализма управленческого персонала и
руководства коллективом;
Быть  компетентным:руководство  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.

Менеджмент БД/ВК Экзамен 1 2 Экономик
а

предприят
ия

НИРМ Знать:функционально-стилистические  характеристики  научного  изложения
материала  на  изучаемом  иностранном  языке,  общенаучную  терминологию  и
терминологический подъязык соответствующей специальности на иностранном
языке, основы деловой переписки в рамках международного сотрудничества;
Уметь:свободно  читать,  переводить  оригинальную  литературу  по  избранной
специальности  с  последующим  анализом,  интерпретацией  и  оценкой
извлеченной информации, участвовать в профессиональной дискуссии, научных
дебатах,  прениях,  беседах  за  "круглым  столом",  выступать  с  презентацией
научного исследования (на семинарах, конференциях, форумах), воспринимать
на слух и понимать публичные выступления (лекции, доклады, теле- и интернет-
программы).
Иметь навыки:устной коммуникации по специальности  в  формах  монолога,
диалога/полилога  (доклад,  сообщение,  дискуссия,  дебаты,  прения,  беседы  за
"круглым столом"), подготовки письменных форм изложения информационного
материала по специальности (научный доклад, сообщение, тезисы,  постерный
доклад, реферат, аннотация).
Быть  компетентным: путей  эффективной  организации  деятельности
профессионального  менеджера;  планирования  стратегии  управленческой
деятельности,  стимулирования  исполнителей  к  высокопроизводительному
труду, организации эффективного контроля и реализации их на практике и др.
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Методы  и
средства
измерений  в
телекоммуника
циях

БД/КВ Экзамен 1 5 Радио
метрологи
я, Основы
электронн

ой и
измерител

ьной
техники в
бакалавре

Современ
ные

цифровые
системы

передачи,
Проектир

ование
ТКС

Знать:  основы измерений телекоммуникационных систем;  методы и средства
измерений  аппаратуры  телекоммуникационных  систем;  методы  проведения
теоретических  и  экспериментальных  исследований  в  области  техники  связи;
методы  оценки  параметров  устройств  и  систем  связи;  передовые  методы
технического  контроля  и  диагностики  в  процессе  настройки  и  эксплуатации
средств связи; 
Уметь:  правильно  рассчитывать,  анализировать  и  разрабатывать  задачи,
относящиеся  к  измерительным  технологиям  телекоммуникационных  сетей;
осуществлять анализ надежности и схем диагностики телекоммуникационных
систем и средств связи; осуществлять технический контроль и диагностику в
процессе настройки и технической эксплуатации систем и устройств связи; 
Иметь  навыки:  измерения  в  сетях  связи,  видах  и  формах  представления
физических величин; эксплуатации измерительного оборудования; методологии
измерений  параметров  цифровых  каналов;  методик  контроля  параметров
каналов;  анализа  телекоммуникационной  сети  на  измерительной  технике;
измерений абонентских кабельных систем;
Быть  компетентным:умение  представлять  результаты  измерений  в  форме
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; интерпретировать и
представлять  результаты  научных  измерений,  в  том  числе  на  иностранном
языке.

Методы и 
средства 
измерений в 
радиоэлектрон
ике

БД/КВ Экзамен 1 5 Радиометр
ология,
Основы

электронн
ой и

измерител
ьной

техники в
бакалавре

Современ
ные

цифровые
системы

передачи,
Проектир

ование
ТКС

Знать: основные направления измерений радиоэлектронных систем;
 методы и средства измерений аппаратуры радиоэлектронных систем; способы
проведения  теоретических  и  экспериментальных  исследований  в  области
радиоэлектроники; методы оценки параметров устройств радиоэлектроники;
Уметь:  проявить  знания  в  решении  задач,  относящихся  к  измерительным
технологиям радиоэлектронных сетей; производить анализ надежности и схем
радиоэлектронных систем и средств связи; контролировать параметры каналов;
осуществлять анализ телекоммуникационной сети на измерительной технике, в
том числе измерений абонентских кабельных систем;
Владеть:  работы с измерительной техникой в радиоэлектронных системах,  о
видах  и  формах  представления  физических  величин;  эксплуатации
измерительного  оборудования;  придерживаться  методики  измерений
параметров цифровых каналов;
Быть компетентным: умение участвовать в научных исследованиях в группе,
ставить  задачи  исследования,  выбирать  методы  экспериментальной  работы
уметь  составлять  практические  рекомендации  по  использованию  результатов
научных исследований.
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телекомму
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НИРМ,
Написани

е
магистерс

кой
диссертац

ии

Знать:  общие  принципы  проектирования  сетей  и  систем  телекоммуникации;
расчет  основных  параметров  телекоммуникационных  сетей  и  методы  их
определения;  основные  понятия  конвергенции  услуг  в  телекоммуникации;
формализованное  описание  процессов  обслуживания  процессов  в  системах
коммутации и сетях связи при конвергенции услуг;
Уметь:  проводить  качественный  анализ  и  синтез  современных
телекоммуникационных  сетей,  проводить  расчеты  полнодоступных
коммутационных  систем,  проводить  анализ  качественных  показателей
проводить расчет прогнозирования нагрузки и объема оборудования в сетях с
конвергенцией  услуг  телекоммуникаций,  решать  практические  задачи  с
применением  современных  численных  и  инженерных  методов  на  основе
компьютерных технологии;
Владеть: самостоятельная разработка и проектирование ТКС для внедрения на
практике,  путем  расчетов  и  моделирования  оптимизировать  проектируемую
ТКС, конвергенции услуг телекоммуникаций в радиопередающих устройствах и
сотовой связи; возможности использования новых технологий сетей связи;
Быть компетентным:  применение  методов  технико-экономического  анализа
при организации и проведении практической деятельности предприятий связи,
методы маркетинга и менеджмента в области телекоммуникаций.

Управление
телекоммуника
ционными
системами  и
сетями

БД/КВ Экзамен 2 4 Методы и
средства

измерений
в

телекомму
никациях

НИРМ,
Написани

е
магистерс

кой
диссертац

ии

Знать:  анализировать  действующие  системы  управления,  проектировать
многоуровневые системы управления, местное и централизованное управление;
Уметь:  решать  задачи  построения  и  оптимизации  АСУ  с  применением
новейших технологий;
Владеть: проводить расчет систем с различными методами модуляции и 
кодирования сигналов, осуществлять оптимальный выбор сигналов;
Быть  компетентным:  проводить  синтез  информационно-коммуникационных
систем с оптимальными характеристиками на основе новейших теоретических
методов.

Обслуживание
и  ремонт
ВОЛС

ПД/ВК Экзамен 1 5 Волоконн
о-

оптически
е системы
передачи

в
бакалавре

Современ
ные

цифровые
системы
передачи

Знать:основные  методы  расчета  параметров  оптических  волокон  и  кабелей;
методы измерений  и  измеряемые  параметры  на  ВОЛС,  методы обнаружения
подземных трасс  волоконно-оптических линий связи;
Уметь:осуществлять  грамотный  выбор  технологии  прокладки  оптических
кабелей, необходимых механизмов и приспособлений  для  различных участков
ВОЛС;  применять  на  практике  методы  обнаружения  подземных  трасс
волоконно-оптических линий связи с металлосодержащими и диэлектрическими
оптическими кабелями;
Владеть:навыками чтения и изображения структурных схем, рабочих чертежей
на  основе  применения  современных  технологий  прокладки  ВОЛС;  навыками



проектирования волоконно-оптических линий связи, прокладываемых на сетях
различного  назначения;  навыками  расчета  параметров  оптических  волокон  и
кабелей;   навыками  работы  с  контрольно-измерительной  аппаратурой  и
сварочным оборудованием;
Быть  компетентным:способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности. 

Методы 
защиты 
информации в 
телекоммуника
ционных сетях

ПД/ВК Экзамен 2 5 Обслужив
ание  и
ремонт
ВОЛС

НИРМ,
Написани
е
магистерс
кой
диссертац
ии

Знать:  практически  базовые технологии обеспечения защиты и безопасности
информации  в  телекоммуникационных  системах,  основные  методы  защиты
информации,  их  возможности;  основы  защиты  информации  в
телекоммуникационных  системах;  методы  оценки  защиты  информации  в
телекоммуникационных системах; приемы проведения в области ТКС, прогноза
ее состояния в области мониторинга и ее анализа для принятия оптимального
решения;
Уметь:  применять  на  практике  базовые  технологии  защиты  информации  в
телекоммуникационных  системах;  показать  необходимость  использования
защиты  информации  при  изучении  вопросов  обеспечения  безопасности
телекоммуникационных  систем  и  сетей,  выработать  умение  использовать
нормативные  и  правовые  акты,  содержащие  нормы  безопасности  защиты
информации, а также осуществлять контроль за их соблюдением;
Владеть:  о  законодательной  и  нормативной  базе  в  области  обеспечения
безопасности  телекоммуникационных систем и сетей,  действующей в  РК;  об
условиях и факторах, влияющих на их работоспособность в процессе передачи
информации ; - о процедурах мониторинга в сферах обеспечения безопасности и
защиты информации;
Быть  компетентным:  применения  криптографических  алгоритмов
шифрования,  электронной  цифровой  подписи,  хэш-функций,  генерации
псевдослучайных  последовательностей  чисел  и  протоколов  аутентификации,
применяемых в широко распространенных программных продуктах.

Методы
контроля  и
диагностики
систем и  сетей
связи

ПД/ВК Экзамен 2 5 Обслужив
ание  и
ремонт
ВОЛС

НИРМ,
Написани
е
магистерс
кой
диссертац
ии

Знать: причины, процессы и модели старения и отказов реальных технических
систем  как  объектов  диагностирования;  методы  построения  проверяющих  и
диагностических  тестов;  методы  построения  математических  моделей  систем
диагностирования  непрерывного  и  дискретного  действия;  особенности
построения моделей  диагностирования при  случайных воздействиях внешних
факторов;
Уметь: способы испытания и поиска дефектов в технических объектах; методы
контроля  систем  в  процессе  функционирования;  методы  и  средства
диагностирования пространственных технических систем;



Владеть:навыками  самостоятельной  работы  с  приборами,  предназначенными
для  оценки  опасности  электрокоррозии  арматуры  опор  контактной  сети  и
состояния  устройств  цепи  заземления  опор;  самостоятельной  работы  с
приборами,  предназначенными  для  диагностики  состояния  железобетонных
опор контактной сети методом поверхностного прозвучивания; самостоятельной
работы  с  приборами,  предназначенными  для  бесконтактного  измерения
температуры устройств электроснабжения по их тепловому излучению.
Быть компетентным:  осуществлять  анализ  надежности  и  схем  диагностики
телекоммуникационных  систем  и  средств  связи;  осуществлять  технический
контроль  и  диагностику  в  процессе  настройки  и  технической  эксплуатации
систем и устройств связи.

Антикризисная
политика 
предприятия

ПД/КВ Экзамен 2 5 Экономик
а
предприят
ия  в
бакалавре

НИРМ Знать:  сущность  антикризисного  управления;  методики  диагностики
финансового состояния предприятия; основные положения нормативно-
правовой  базы  по  вопросам  несостоятельности  (банкротства);основы
управления финансами на предприятии в кризисных ситуациях.
Уметь:  разрабатывать  и  реализовывать  планы  финансового
оздоровления  предприятия;  выявлять  экономические  и  социальные
последствия  кризиса,  причины  возникновения  неплатежеспособности
предприятия;  понимать  специфические  особенности  поведения  всего
персонала,  собственников,  кредиторов  и  задолжников  предприятия  в
условиях кризиса. 
Владеть: методами оценки финансового  положения несостоятельных
предприятий;  методами  разработки  плана  финансового  оздоровления
предприятия.
Быть  компетентным: специальной  терминологией  в  области
антикризисного  управления;  компетентность  с  методологией
экономических исследований.

Экономические
аспекты 
реализации 
стратегии 
предприятия

ПД/КВ Экзамен 2 5 Экономик
а
предприят
ия  в
бакалавре

НИРМ Знать: современные концепции стратегического управления сложными
 системами;  методологические  основы  стратегического  управления;  -
современный  аналитический  инструментарий  поддержки  принятия
стратегических  решений;  применимость  и  ограничения  в  использовании
различных  инструментов  и  методик  анализа;  моделирование  и  технологии
стратегического  планирования  и  управления;   сущность  стратегических
процессов в организации, в сфере здравоохранения;
Уметь: выбирать  адекватные  стратегическим  задачам  методы  управления;
эффективно  применять  современный  аналитический  инструментарий;
идентифицировать  и  организовывать  эффективное  использование  доступных
ресурсов  и  информации;  выявлять  граничные  условия  применения



стратегических решений;   осуществлять анализ внешней и внутренней среды
системы;  -  работать  в  команде  и  организовывать  командную  работу  в
стратегическом проекте
Владеть:  организации работ по подготовке стратегических изменений;  сбора,
селекции,  обобщения  и  преобразования  необходимой  для  стратегического
анализа  информации;  выявления  слабых  и  сильных  сторон  организации,
возможностей  и  угроз  в  развитии  исследуемой  системы;  применения
выявленных  потенциалов,  зависимостей  и  рисков  развития  системы  для
выработки стратегических рекомендаций;
Быть компетентным: специальной терминологией в области антикризисного
управления; компетентность с методологией экономических исследований.

Н
ау

чн
ы

е 
пр

об
ле

м
ы

 р
ад

ио
те

хн
ик

и,
 э

ле
кт

ро
ни

ки
 и

 т
ел

ек
ом

м
ун

ик
ац

ий Современное
состояние
Радиотехники,
электроники  и
телекоммуника
ции

ПД/ВК Экзамен 1 4 Основы
радиотехн

ики и
телекомму
никации в
бакалавре

Научно-
техническ

ие
проблемы

РЭТ

Знать:  перспективы  развития  современных  систем  передачи  информации;
общие  подходы  к  анализу  систем;  принципы  построения  и  работы,  а  также
основные характеристики современных систем телекоммуникаций;
Уметь:  определять  основные  характеристики  современных  систем
телекоммуникации, целесообразность и перспективность их использования для
решения конкретных задач организации сетей передачи информации;
Владеть:  о  развитии  науки  в  области  радиотехники,  электроники  и
телекоммуникаций  в  современных  условиях  информатизации  и
компьютеризации общества;
Иметь представление о развитии науки в области радиотехники, электроники и
телекоммуникаций  в  современных  условиях  информатизации  и
компьютеризации общества;

Современные 
цифровые 
системы 
передачи

ПД/ВК Экзамен 2 4 Современ
ное

состояние
РЭТ

Проектир
ование
ТКС,

Методы
защиты

информац
ии в

телекомму
никацион
ных сетях

Знать:основные  характеристики  первичных  сигналов;  принципы  временного
группообразования и формирования структуры цикла передачи ЦСП; принципы
объединения и синхронизации цифровых потоков; устройство и принцип работы
оборудования  ЦСП;  принципы  организации  транспортных  сетей;  технологии
плезиохронной и синхронной цифровых иерархий;
Уметь:выполнять  контроль  технического  состояния  оборудования  цифровых
систем передачи; выполнять расчет длины участка регенерации;  разрабатывать
узлы оборудования цифровых систем передачи;
Владеть:  навыками  проектирования  и  эксплуатации  оборудования  ЦСП;
навыками  работы  с  оборудованием  плезиохронной  и  синхронной  цифровых
иерархий; навыками работы с оборудованием тестирования цифровых потоков;
Быть  компетентным:в  области  проектирования,  внедрения  и  эксплуатации
цифровых систем передачи.

Спутниковые 
системы связи 

ПД/ВК Экзамен 1 5 Спутнико
вые связи

Современ
ные 

Знать:  теоретических  основ  работы  с  центральным  и  периферийным
оборудованием систем спутниковой связи;



и навигации в
бакалавре

цифровые 
системы 
передачи

Уметь: установки и настройки терминалов, конфигурирования и планирования
спутниковых систем;
Владеть:  навыками по работе с центральным и периферийным оборудованием
системы спутниковой связи;
Быть  компетентным:  освоение  современных  технологий  построения
спутниковых систем навигации и передачи данных.

М
од

ул
ь 

си
ст

ем
ы

 о
бр

аб
от

ки
 с

иг
на

ло
в

Цифровое 
телевидение

ПД/ВК Экзамен 2 4 Телевиден
ие и

обработка
изображен

ий в
бакалавре

Проектир
ование
ТКС,

Спутнико
вые

системы
связи и

навигации

Знать:принципы  построения  телевизионных  систем;  -  особенности  работы
телевизионных приемников; - стандарты систем цифрового телевидения;
Уметь:разбираться в работе узлов и блоков современного ТВ-приёмника;
Владеть:навыками  системного  научного  анализа  проблем,  возникающих при
проектирование систем цифрового телевидения; навыками работы с основными
методами в области цифровой обработки сигналов; навыками работы с учебной
и научной литературой;
Быть  компетентным:к  решению  задач  проектирования  систем  цифрового
телевидения;  эксплуатировать  современную  радиоэлектронную  аппаратуру
систем цифрового телевидения.

Математическо
е 
моделирование
в 
телекоммуника
циях

ПД/ВК Экзамен 2 4 Современ
ное

состояние
РЭТ

Проектир
ование
ТКС,

Методы
защиты

информац
ии в

телекомму
никацион
ных сетях 

Знать:  наиболее  практически  ценные  математические  методы  и  модели,
применяемые в отрасли связи;
Уметь:  сформулировать  словесную  формулировку  задачи  в  соответствии  с
поставленными  целями,  преобразовать  словесную  постановку  задачи  в
математическую модель,  выбрать метод решения поставленной задачи,  решить
задачу наиболее эффективным методом;
Владеть:  основными  принципами  моделирования  систем,  статистическими
методами сбора, обработки и анализа данных, методикой построения и анализа
моделей, применяемых в телекоммуникациях;
Быть  компетентным:  способностью  применять  соответствующий
математический аппарат для решения профессиональных задач

Производствен
ная практика

ПД/ВК Отчет 2 4 Мат.
моделиро
вание в

телекомму
никациях.

НИРМ,
Написани
е
магистерс
кой
диссертац
ии

Знать:содержание  основных  стадий  и  принципов  организации  научно-
исследовательского процесса; информационные источники по разрабатываемой
теме  с  целью  их  использования  при  выполнении  научно-исследовательской
работы; принципы отбора научной литературы и ее анализа в соответствии с
поставленными целью и задачами исследования; классификацию и особенности
различных  видов  источников;  методы  и  средства  презентации  результатов
исследования; требования к оформлению результатов исследования;
Уметь:свободно  ориентироваться  в  современных  тенденциях,  проблемах
мировой  политики,  вопросах  международной  и  региональной  безопасности;
владеть  понятийным  аппаратом  в  сфере  международных  отношений;
критически  осмысливать  существующие  аналитические  материалы  и  данные;



использовать  информационные  технологии,  применяемые  в  научных
исследованиях,  программные  продукты,  относящиеся  к  профессиональной
сфере; оформлять научно-библиографический аппарат; формулировать научную
проблематику по направлению исследования; адекватно подбирать средства и
методы  для  решения  поставленных  задач  в  научном  исследовании;
анализировать и синтезировать информацию из различных видов источников;
Владеть:навыками  самостоятельного  планирования  и  проведения  научного
исследования;  методами  моделирования  и  исследования  международных
процессов;  навыками  анализа,  систематизации  и  обобщения  информации  по
теме исследований; приемами составления и правилами оформления различных
жанров  научного  текста  (отчетов,  обзоров,  рефератов,  аннотаций,  научных
статей,  библиографических  обзоров),  научно-справочного  аппарата  и
библиографии; методами организации и проведения исследовательской работы,
специальными  методами  исследования  согласно  направлению  подготовки;
навыками  оценки  научной  и  практической  значимости  проводимых
исследований;  основными  методами  презентации  результатов  исследования,
доведения их до профессиональной и непрофессиональной аудитории;
Быть  компетентным:способностью  к  самостоятельному  обучению  новым
методам исследования, использовать в профессиональной деятельности методы
прикладного политического анализа современных международных процессов.

Технологии 
цифровой 
обработки 
сигналов в 
телекоммуника
ционных 
системах 

ПД/ВК Экзамен 2 5 Моделиро
вание
систем

телекомму
никации в
бакалавре

НИРМ,
Написани
е
магистерс
кой
диссертац
ии

Знать: математические основы цифровой обработки сигналов; методы описания
линейных  дискретных  систем  с  постоянными  параметрами;  основы
конструирования цифровых фильтров; технологию дискретного преобразования
Фурье; архитектуру сигнальных процессоров;
Уметь:  производить z–преобразование; анализировать и синтезировать БИХ и
КИХ –  фильтры;  производить  вычисления  прямого  и  обратного  дискретного
преобразования Фурье; программировать на языке ассемблера основные задачи
ЦОС в ТКС для сигнальных процессоров;
Владеть:  анализа и синтеза типовых устройств цифровой обработки сигналов,
применяемых  в  ТКС;  вычисления  быстрого  преобразования  Фурье  с
прореживанием по времени и частоте, программирования на языке ассемблера
алгоритмов ЦОС в ТКС;
Быть  компетентным: умение  использовать  пакеты  прикладных  программ
анализа  и  синтеза  систем радиотехники,  электроники  и  телекоммуникаций и
телекоммуникационных сетей.

Технологии 
цифровой 

ПД/ВК Экзамен 2 5 Моделиро
вание

НИРМ,
Написани

Знать: технологические основы использования обработки сигналов в цифровом
виде; использование обратного и прямого преобразования Фурье; архитектуру



обработки 
сигналов в 
радиоэлектрон
ных системах

систем
телекомму
никации в
бакалавре

е
магистерс
кой
диссертац
ии

сигнальных процессоров используемых в РЭС;
Уметь: синтезировать  рекурсивных  и  нерекурсивных  цифровых  фильтров  в
РЭС; программировать все задачи используемые в научных исследовательских
работах;
Владеть: анализа технологии устройств ЦОС, интерполирование и 
экстраполирование обработки сигналов в цифровых устройствах;
Быть компетентным: умение самостоятельно выполнять технологии цифровой
обработки  сигналов  для  решения  научно-исследовательских  и
производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов
исследования.

Экспериметаль
но-
исследовательс
кая работа 
магистранта, 
включая 
прохождение 
стажировки и 
выполнение 
магистреского 
проекта

НИРМ Отчет 3 18 Производс
твенная

практика

Написани
е и защита

МД

Знать:  истории  развития  конкретной  научной  проблемы,  ее  роли  и  места  в
изучаемом научном направлении; наличие конкретных специфических знаний
по научной проблеме, изучаемой магистрантом;
Уметь:  вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных
информационных  технологий;  формулировать  и  разрешать  задачи,
возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы; выбирать
необходимые  методы  исследования  (модифицировать  существующие,
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по
теме  магистерской  диссертации  или  при  выполнении  заданий  научного
руководителя  в  рамках  (авторской)  магистерской  программы);  обрабатывать
полученные результаты, 
Владеть: владение современной проблематикой данной отрасли знания;
Быть компетентным: участие в реальном научно-исследовательском проекте,
выполняемом на кафедре в рамах научно-исследовательских программ, или в
организации-партнере по реализации подготовки магистров.
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Написание и 
защита 
магистерской 
диссертации

ИГА Гос.
Экзамен

3 12 НИРМ Защита
МД

Знать: формулировку задачи исследования;
Уметь:вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных
информационных  технологий,  выбирать  необходимые  методы  исследования,
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач
конкретного  исследования,  обрабатывать  полученные  результаты,
анализировать,  осмысливать  их  с  учетом  имеющихся  литературных  данных,
представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде  отчетов,  рефератов,  статей,
оформленных  в  соответствии  с  имеющимися  требованиями,  с  привлечением
современных средств редактирования и печати;
Владеть:  фундаментальной  научной  базой  исследования,  методологией
научного  творчества,  современными  информационными  технологиями,
методами получения, обработки и хранения научной информации;
Быть компетентным:к защите магистерской диссертации.





5. Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями

Результат обучения (выпускник должен быть готов)
Р1 Демонстрирует концептуальные знания в области науки

и  профессиональной  деятельности.  Создание  новых
прикладных знаний в профессиональной области

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5,
ПК1, ПК4, ПК5, ПК8

Р2 Демонстрировать  самостоятельное  определение  цели
профессиональной деятельности и выбирать адекватные
методы  и  средства  их  достижения.  Осуществление
научной,  инновационной  деятельности  по  получению
новых знаний

УК1,  ПК1,  ПК6,  ПК7,
ПК 8, ПК 9 

Р3 Демонстрировать  совершенствование и развитие своего
интеллектуального и общекультурного уровня и навыки
к  самостоятельному  обучению  новым  методам
исследования,  к  изменению  научного  и  научно-
производственного  профиля  своей  профессиональной
деятельности

УК 7, УК 10, ПК 2, ПК 4

Р4 Демонстрировать  знание  жизненного  цикла  проектной
деятельности,  правил  разработки  программных
продуктов, основных бизнес-процессов компании, основ
управления  персоналом,  производство,  менеджмент,
психология  управления,  вопросы  информационной
безопасности.

УК6, ПК2, ПК3, ПК 4, 

Р5 Демонстрировать  навыки  к  участию  в  работе  по
созданию  проектов  развития  телекоммуникационной
инфраструктуры и отдельных ее элементов

УК 5,  ПК 1,  ПК2,  ПК3,
ПК 4, ПК5, ПК8, ПК 9

Р6 Демонстрировать способность к организации экспертизы
проектной документации на строительство и сооружение
объектов  инфраструктуры  связи  и  информатизации  в
соответствии с действующим законодательством

УК 2, УК 3, ПК 1, ПК 2,
ПК3, ПК4, ПК5, ПК6

Р7 Учитывать  при  разработке  и  эксплуатации  сетей  и
систем  телекоммуникаций  мировой  опыт  в  вопросах
технического  регулирования,  метрологического
обеспечения и безопасности жизнедеятельности

УК 4, ПК 2, ПК 3,ПК 6 

Р8 Разрабатывать  планы  и  программы  организации
инновационной  деятельности  на  предприятии,
осуществлять  технико-экономическое  обоснование
инновационных проектов

УК 6, УК 7, ПК 1, ПК 2,
ПК 3, ПК8, ПК 9

Р9 Анализирует  работу  основных  сегментов  систем
спутниковой  связи,  описывать  принципы  организации
современных  систем  передачи  информации,  таких  как
мобильная  связь,  волоконно-оптических  системах,
спутниковой системе связи и сети абонентского доступа.

УК 4, УК 5, УК 6, УК 7,
ПК 1,  ПК 2,  ПК3, ПК4,
ПК5, ПК6, ПК8, ПК 9

Р10 Демонстрирует умение разрабатывать системы, средства
и методы защиты информации в телекоммуникационных
и радиотехнических устройствах и сетях,  осуществлять
анализ  надежности  и  схем  диагностики
телекоммуникационных систем и средств связи.

УК3, УК 4, УК 5, УК 9,
ПК 5, ПК6, ПК 7

Р11 Выбирать и применять технологии цифровой обработки УК 2, УК 4, УК8, ПК 9,



сигналов  для  решения  научно-исследовательских  и
производственных задач с использованием современной
аппаратуры и методов исследования.

ПК1, ПК2, ПК7, ПК6

Р12 Готов  использовать  их  в  качестве  основы  для
практической  научно-исследовательской  и
профессиональной  деятельности;  знает  и  применяет
инженерную практику в области эксплуатации и ремонта
волоконно-оптической линий связи.

УК1,  УК4,  ПК  1,  ПК2,
ПК4, ПК 3, ПК 8

Р13 Способен  монтировать,  налаживать  и  ремонтировать
цифровые  и  оптические  модули  оборудования  сетей,
кабельную  систему  сети,  выполняет  профилактику  и
восстановительное  обслуживание  оборудования
телекоммуникационных сетей,  систем передачи,  систем
коммутации. управляющие устройства коммутационных
систем;  концептуальные  основы  интеллектуальных
сетей;  мониторинг  и  тестирование  линий  связи;
техническую эксплуатацию кабельных линий связи.

УК1,  УК3,  ПК3,   ПК4,
ПК 5, ПК 8

Р14 Имеет  профессиональный  уровень  по  осуществлению
менеджмента  и  маркетинга  в  телекоммуникациях,
обеспечивая эффективное управление эксплуатационным
и  сервисным  обслуживанием  телекоммуникационных
устройств.

УК  2,  УК4,  УК6,  ПК1,
ПК3, ПК5, ПК 9



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ 
КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
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1. Білім беру бағдарламасының паспорты

№ Өріс атауы Ескертпе
1 Тіркеу нөмірі
2 Білім беру саласының коды 

және жіктелуі
7М062- Телекоммуникациялар 

3 Дайындық бағыттарының 
коды мен жіктелуі

М096 - Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар

4 Білім беру  бағдарламасының  
коды мен тобы

М096 - Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар

5 Білім беру бағдарламасының 
атауы

М096  -Радиотехника,  электроника  және
телекоммуникациялар

6 Білім беру бағдарламасының 
түрі

Қолданыстағы

7 Білім беру бағдарламасының 
мақсаты

Телекоммуникация саласындағы міндеттерді
шешуге  қабілетті  бітірушілердің  дайындығын
қалыптастыру,  сондай-ақ  ғылыми  тәсілдеменің
заманауи  сандық  технологияларын  пайдалана
отырып жаңа құрылғыларды әзірлеу.

Қазақстанның  телекоммуникациялық
желілерін дамыту үшін алынған білімдерді талдай
білу  және  жоғары  тарату  жылдамдығы  мен
қорғалуын  қамтамасыз  ететін  жаңа  есептеу
құралдарын енгізу.

8 МСКОбойынша деңгей 7
9 НРКбойынша деңгей 7
10 ОРКбойынша деңгей 7
11 Білім  беру  бағдарламасының

ерекше ерекшеліктері 
Нет

ЖОО-серіктес (СОП)
ЖОО-серіктес  (ДДОП)

12 Оқу түрі Күндізгі
13 Кредиттер көлемі 90
14 Берілетін академиялық дәреже М096  -Радиотехника,  электроника  және

телекоммуникация  білім  беру  бағдарламасы
бойынша техника және технология магистрі

15 Кадрларды  даярлау  бағытына
арналған  лицензияға
қосымшаның болуы

27.03.2019ж № 25  

16 Білім беру бағдарламасының 
аккредиттеудің болуы

Бар

Аккредиттеу  органының
атауы

Білім  беру  сапасын  қамтамасыз  ету  жөніндегі
тәуелсіз Қазақстандық агенттік (БСҚА)

Аккредиттеу мерзімі 2016ж.бастап – 2021ж. дейін.



2. Бітірушінің моделі

№ Өріс атауы Ескертпе
1 Білім  беру

бағдарламасының атауы
М096 -Радиотехника, электроника және 
телекоммуникациялар

2 Берілетін  академиялық
дәреже

М096–  Радиотехника,  электроника  және
телекоммуникация  білім  беру  бағдарламасы
бойынша техника және технология магистрі

3 Результаты  обучения  с
Дублинскими
дескрипторами

6) демонстрировать  развивающиеся  знания  и
понимание  в  области  телекоммуникации  и
радиотехники,  основанные  на  передовых  знаниях
этой  области,  при  разработке  и  (или)  применении
идей в контексте исследования;

7) применять на профессиональном уровне свои
знания,  понимание  и  способности  для  решения
проблем  в  новой  среде,  и  более  широком
междисциплинарном контексте;

8) осуществлять  сбор  и  интерпретацию
информации для формирования суждений с учетом
социальных, этических и научных соображений;

9) четко  и  недвусмысленно  сообщать
информацию,  идеи,  выводы, проблемы и решения,
как специалистами, так и неспециалистам;

10)навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного  продолжения  дальнейшего
обучения  в  области  области  телекоммуникации  и
радиотехники.

4 Оқыту нәтижелері Р1.Ғылыми  дүниетаным  негіздерін
қалыптастыруға,  логикалық  ойлауды  дамытуға
ықпал ететін магистратура бағдарламасының іргелі
және қолданбалы пәндерінің базалық біліміне ие.

Р2.Шет  тілі  бойынша  монологиялық  және
диалогтық нысанда кәсіби ауызша қарым-қатынаста,
сондай-ақ  халықаралық  ынтымақтастықтың  түрлі
нысандары мен түрлері бойынша, оның ішінде шет
тілінде  ресми  құжаттарды  ресімдеу  дағдыларын
дамытуда білімін көрсетеді.

Р  3.Оқу-тәрбие  жұмыстарын  жүргізу,
Педагогикалық  қызметті  жүргізу  дағдыларын
меңгеру,  білім  беру  саласындағы  жаңа
инновациялық  технологиялар  мен  тәсілдерді
педагогикалық практикаға енгізу және меңгеру

Р4.Басқару  психологиясы  тұрғысынан  өмірлік
және кәсіби жағдайларды бағалайды; өзінің әлеуеті
мен  ұжымын  дамыту  үшін  басқару  психологиясы
бойынша білімді тиімді пайдалану.

Р5.Өлшеу  технологияларын  жүргізу  үшін
өлшеу әдістері мен құралдарын қолданады, олардың
нәтижелерін  түсіндіру  және  кәсіби  деңгейде
қорытынды жасау.

Р6.Ғылымның заманауи жетістіктері  мен озық
телекоммуникациялық технологияларды  қолдануға,



техника  мен  технологиялар  саласындағы  ғылыми-
зерттеу жұмыстарында теориялық және тәжірибелік
зерттеулер әдістерін жүргізуге дайын.

Р7.Радиотехника,  электроника  және
телекоммуникацияның  заманауи  және  ғылыми-
техникалық  мәселелерін  шешу  үшін
телекоммуникациялық  желілер  мен  жүйелерді
құрады  және  жобалайды,  қойылған  міндеттерді
шешудің  белгілі  бір  әдісін  таңдаудың
артықшылықтарын дәлелдейді.

Р8.Цифрлық сигналдарды өңдеу,  оның ішінде
модуляция,  детектеу,  оптикалық  сигналдарды
оптикалық  күшейту  және  қалпына  келтіру,
ақпаратты  қорғау  және  кодтау  әдістерін;  желілік
сигналдарды кодтау әдістерін; талшықты-оптикалық
таратудың  негізгі  параметрлерін  есептеу  әдістерін;
оптикалық  тарату  және  коммутация  жүйелерін
дамытудың  перспективалық  бағыттарын  есепке
алуды,  цифрлық  теледидар  жүйелерінің  қазіргі
заманғы  радиоэлектрондық  аппаратурасын
пайдалануды таңдайды және қолданады.

Р9.Цифрлық  телекоммуникациялық  желілерді
құру  құралдарын  қолданады,  байланыс  желілеріне
мониторинг  жүргізу  және  тестілеу  жүргізе  білу,
заманауи  цифрлық  құрылғылар  кезінде  радио
сигналдарды  генерациялау,  қалыптастыру  және
кішірейту принциптері туралы білу.

Р10.Жерсеріктік  байланыс  жүйелерінің  негізгі
сегменттерінің  жұмысын  талдайды,  мобильді
байланыс,  талшықты-оптикалық  жүйелер,
спутниктік  байланыс  жүйесі  және  абоненттік
қатынау  желілері  сияқты  қазіргі  заманғы  ақпарат
беру  жүйелерін  ұйымдастыру  принциптерін
сипаттайды.

Р11.Телекоммуникациялық  және
радиотехникалық  құрылғылар  мен  желілерде
ақпаратты  қорғау  жүйелерін,  құралдары  мен
әдістерін  әзірлеу,  телекоммуникациялық  жүйелер
мен  байланыс  құралдарының  сенімділігі  мен
диагностикасының  сызбаларын  талдауды  жүзеге
асыру білігін көрсетеді.

Р12.Қазіргі  заманғы  аппаратураны  және
зерттеу  әдістерін  пайдалана  отырып,  ғылыми-
зерттеу  және  өндірістік  есептерді  шешу  үшін
сигналдарды  цифрлық  өңдеу  технологияларын
таңдау және қолдану.

Р13.  Кең  және  терең  іргелі  және  қолданбалы
білімі  бар;  оларды  практикалық  ғылыми-зерттеу
және кәсіби қызмет үшін негіз ретінде пайдалануға
дайын;  талшықты-оптикалық  байланыс  желілерін
пайдалану  және  жөндеу  саласында  инженерлік
тәжірибені біледі және қолданады.



Р14.Желі  жабдықтарының  цифрлық  және
оптикалық  модульдерін,  желінің  кәбілдік  жүйесін
монтаждауға,  ретке  келтіруге  және  жөндеуге
қабілетті,  телекоммуникациялық  желілер
жабдықтарының,  тарату  жүйелерінің,  коммутация
жүйелерінің  алдын  алу  және  қалпына  келтіру
қызметін  орындайды.  коммутациялық  жүйелердің
басқарушы  құрылғылары;  зияткерлік  желілердің
концептуалды  негіздері;  байланыс  желілерін
мониторингілеу  және  тестілеу;  байланыстың
кәбілдік желілерін техникалық пайдалану.

5 Кәсіби қызмет саласы Коммуникациялық телекоммуникациялық желілер.
6 Кәсіби қызмет объектілері Жобалық ұйымдар;

Телекоммуникациялық компаниялар;
Өнеркәсіп кәсіпорындары;
Мемлекеттік басқару органдары.

7 Кәсіби қызмет түрлері Жобалау;
Ұйымдастырушылық-басқарушылық.

8 Кәсіби қызметінің 
функциялары

Осы  білім  беру  бағдарламасының  магистрлері-бұл
телекоммуникациялық,  радиотехникалық,
электрондық  жүйелерді  және  ұтқыр  байланысты
әзірлеуге,  енгізуге  және  пайдалануға  бағытталған
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ)
саласындағы  біліктілігі  жоғары  деңгейлі  маман.
Қашықтықтан ақпарат алмасу үшін жағдай жасауға,
электрондық  құралдардың  көмегімен  ақпаратты
түрлендіруге  бағытталған  адами  қызметтің
технологиялары,  құралдары,  тәсілдері  мен
әдістерінің  жиынтығын  қамтитын  ғылым  мен
техника  саласы.  Сондай-ақ  зерттеу  міндеттерін,
жаңа телекоммуникациялық өнімдерді әзірлеу және
қолда  бар  телекоммуникациялық  өнімдерді  алып
жүру міндеттерін шеше алатын және технологиялар
тоғысында  жұмыс  істей  алатын,  инженерлік  және
ғылыми  ойлары  айқын,  жалпы  мәдени  дамудың
жоғары  деңгейі  бар,  шетел  тілдерін  меңгерген
азаматтық  және  адамгершілік  ұстанымы  айқын
кәсіби маман.

9 Алдыңғы  білім  деңгейіне
қойылатын талаптар

Жоғары білім



3. Құзыреттер тізбесі

Құзырет атауы Құзыретіне қойылатын талаптар

Әмбебап
құзыреттер

ӘҚ1 – Оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері
мен  құралдарын  меңгеру;  оқу  үрдісінде  магистранттардың  танымдық  іс-
әрекетінің психологиясын білу.
ӘҚ2 –  Қазақстан Республикасының заңнамасы мен құқықтық жүйесінің
негіздерін,  кәсіби  қызмет  саласындағы  құқықтық  адамгершілік-этикалық
нормаларды білу.
ӘҚ3 – Жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу есептерін шешу үшін әртүрлі
пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіруге қабілетті болу.
ӘҚ4 –  Толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде шешім қабылдау, жаңа
проблемалар  мен  жағдайларды  шешуде  креативті  ойлауға  және
шығармашылықпен қарауға қабілетті болу.
ӘҚ5 – Заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-
аналитикалық  және  ақпараттық-библиографиялық  жұмыстарды  жүргізу
дағдыларын меңгеру.
ӘҚ6 – Ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы
пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін
еркін меңгеру.

Кәсіби құзыреттер КҚ1  – Кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация, шешендік
өнер, ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық ресімдеу
дағдылары болуы.
КҚ2  – Телекоммуникациялық және ақпараттық желілер мен жүйелердің,
радиолокациялық  және  радионавигациялық  жүйелердің,  компьютерлік
технологиялардың, заманауи бағдарламалық қамтамасыз етудің қазіргі заманғы
және перспективалық даму бағыттарын біледі.
КҚ3  – Әзірленетін және пайдаланылатын радиоэлектрондық құралдардың,
коммутация және байланыс құралдарының жұмыс принциптерін, техникалық
сипаттамалары мен конструктивтік ерекшеліктерін біледі.
КҚ4  – Радиоэлектрониканың техникалық құралдарын, байланыс жүйелері мен
желілерін, компьютерлік желілерді жобалау, салу, монтаждау және пайдалану
негіздерін біледі.
КҚ5  – Радиоэлектрондық құрылғылар мен электр байланысы жүйелерін
әзірлеу және пайдалану кезінде стандарттау, метрологиялық қамтамасыз ету
және тіршілік қауіпсіздігі талаптары туралы біледі.
КҚ6  –Телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты қорғаудың техникалық
және бағдарламалық-математикалық құралдарын біледі.
КҚ7  –Радиоэлектрондық жүйелер мен телекоммуникация желілерін өндіру,
салу  және  пайдалану  кезінде  қоршаған  ортаны  қорғау  және  өмір  сүру
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қажетті шараларды біледі
КҚ8– Аналогты және цифрлық электрондық құрылғылардың сұлбаларын
таңдауды жүзеге асыру, схемотехникалық есептерді орындау және интегралды
орындаудағы іске асыруды ескере отырып, принципті схемаларды құру.
КҚ9  – Талдау мен синтездің заманауи әдістерін пайдалана отырып, жаңа
әзірленетін  тораптар  мен  құрылғыларды  модельдеуді,  теориялық  және
эксперименттік зерттеуді жүргізе алады.
КҚ10 – Бағдарламалық және аппараттық құралдар негізінде ақпаратты сақтау
және бейнелеу құрылғыларын әзірлеуді орындай алады



КҚ11  –  Радиотехникалық,  телекоммуникациялық  және  электрондық
құрылғылардың сенімділігі мен диагностикасының сызбасын талдай алады,
қажетті датчиктерді таңдай алады.
КҚ12  –  Микропроцессорлардың  негізгі  типтерін  таңдауды,  жеке  кіші
жүйелерді, сондай-ақ барлық микропроцессорлық жүйені әртүрлі қолдану үшін
жобалаудың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін жүзеге асыра алады.
КҚ13–  Телекоммуникация  және  радиоэлектроника  құрылғыларының
құрылымын әзірлей алады, жүйелер мен құрылғыларды жобалай алады.
КҚ14 – Жүйелерде ақпарат алмасудың негізгі нысандарын, Радиоэлектроника
және  телекоммуникация  жүйелерінің  негізгі  техникалық  сипаттамаларын,
жұмысының физикалық принциптерін талдай алады.
КҚ15  –  Әзірленетін  құрылғылар  мен  жүйелерді  жобалауға  арналған
техникалық тапсырманы талдай және келіседі.
КҚ16  –  Ақпараттық  технологиялармен  байланысты  аралас
бағыттарда  телекоммуникация  теориясының  әдістерін  қолдана
білу.
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Шет тілі БД/ВК Емтихан 1 2 Бакалавр
бойынша
Шет тілі 

МҒЗЖ,
стажировк

а

Білуі керек: оқытудың осы кезеңінің тақырыптарымен және қарым-қатынастың
тиісті  жағдайларымен  (соның  ішінде  бағалау  лексикасы)  байланысты  жаңа
лексикалық  бірліктердің,  оқылатын  тіл  елінің  бизнес-мәдениетінің
ерекшеліктерін көрсететін тілдік этикеттің реплик-клишелерінің мәнін; базалық
грамматикалық  құбылыстарды;  білім  алушылардың  әлеуметтік  тәжірибесін
байытатын түпнұсқалық дереккөздерден елтанушылық ақпаратты.;
Қабілетті болу:Қарым-қатынас саласы мен серіктестің әлеуметтік мәртебесіне
сәйкес тілдік құралдар мен тілдік емес мінез-құлық ережелерін қолдану.;
Дағдылардың  болуы:философиялық  ойлаудың  негіздері  мен  ерекшелігін;
әлеуметтік-гуманитарлық танымның негізгі әдіснамалық тәсілдерін; жекелеген
әлеуметтік-гуманитарлық  ғылымдардың  тарихы  мен  әдіснамасын;
экономикалық  ғылым  эволюциясындағы  жеке  кезеңдердің  ерекшеліктерін
түсінуді.
Құзыретті  болу:басқа  елдердің  өкілдерімен  қарым-қатынас  жасау,  заманауи
полимәдениетті  әлемде  бағдар беру үшін;  кәсіби  қызметте  қажетті  өзге  тілді
ақпарат көздерінен (оның ішінде Интернет-ресурстардан) мәліметтер алу үшін.

Басқару 
психологиясы

БД/ВК Емтихан 1 2 Бакалавр
бойынша
Психолог

ия,
Мәдениет

тану

Практика Білуі  керек: басқару  қызметінің  әлеуметтік-психологиялық  мазмұны  мен
құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық
ерекшеліктері; ұйымдастырушылық мақсаттарға қол жеткізу бойынша бірлескен
қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің
негізгі тәсілдері және нақты әрекет ететін өндірістік құрылымдар жағдайында
оларды шешу ережелері, менеджер қызметіндегі функционалдық жағдайлармен
жұмыс істеу әдістері, басқару процестерін оңтайландыру;
Қабілетті  болу:курсты  оқу  кезінде  алған  білімдерін  қолдану;
психологиялық  түсініктерді  еркін  қолдану;  басқару  психологтар  мен
топтық  процестер  саласындағы  құбылыстарды  түсіндіруде
психологиялық білімдерді қолдану; менеджердің кәсіби қызметін оның
психологиялық тиімділігін қамтамасыз ету тұрғысынан талдауды жүзеге
асыру; басқару персоналының кәсібилігін, менеджер тұлғасын дамытуға
және басқару жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған әдістер мен
тәсілдерді қолдану.;
Дағдылардың  болуы: ұйымдастыру  мақсаттарына  қол  жеткізу  бойынша



бірлескен қызмет және еңбек саласындағы құбылыстардың, менеджердің кәсіби
қызметін  психологиялық  талдаудың  кәсіби  іскерліктері;  басқару  қызметін
психологиялық сүйемелдеудің практикалық іскерліктері; менеджер қызметіндегі
функционалдық жай-күйлермен жұмыс істеу әдістері; басқарушы персоналдың
кәсібилігін  арттыруға  және  ұжымды  басқаруға  бағытталған  дамытушы
технологияларды қолдану дағдылары;
Құзыретті  болу:ұжымды  өзінің  кәсіби  қызметі  саласында  басқару,
әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды
толерантты қабылдай отырып.

Менеджмент БД/ВК Емтихан 1 2 Кәсіпорын
экономика

сы

МҒЗЖ Білуі  керек:  зерттелетін  шет  тілінде  материалды  ғылыми  баяндаудың
функционалдық-стилистикалық сипаттамалары, шет тілінде тиісті мамандықтың
жалпы  ғылыми  терминологиясы  мен  терминологиялық  қосалқы  тілі,
халықаралық ынтымақтастық шеңберінде іскерлік хат алмасу негіздерін.
Қабілетті  болу:аңдап  алынған  мамандық  бойынша  әдебиеттерді  еркін  оқып,
аудару,  алынған  ақпаратты  талдау,  түсіндіру  және  бағалау,  кәсіби
пікірталастарға,  ғылыми  пікірталастарға,  жарыссөздерге,  "дөңгелек  үстел"
алдындағы  сұхбаттарға  қатысу,  ғылыми  зерттеулердің  презентациясымен  сөз
сөйлеу (семинарларда, конференцияларда, форумдарда),  көпшілік алдында сөз
сөйлеуді (дәрістер, баяндамалар, теле - және интернет-бағдарламалар) есту және
түсіну.
Дағдылардың  болуы:монолог,  диалог/полилог  (баяндама,  хабарлама,
пікірталас, дебаттар, жарыссөз, "дөңгелек үстелдегі" әңгімелесу) нысанындағы
мамандық  бойынша  ауызша  коммуникация,  мамандық  бойынша  ақпараттық
материалды  баяндаудың  жазбаша  нысандарын  дайындау  (ғылыми  баяндама,
хабарлама, тезистер, постерлік баяндама, реферат, аннотация).
Құзыретті  болу:кәсіби  менеджер  қызметін  тиімді  ұйымдастыру  жолдары;
басқару қызметінің стратегиясын жоспарлау, орындаушыларды жоғары өнімді
еңбекке ынталандыру, тиімді бақылауды ұйымдастыру және оларды практикада
іске асыру және т. б.
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Телекоммуник
ациядағы
өлшеу  әдістері
мен құралдары

БД/КВ Емтихан 1 5 Радиометр
ология,

бакалавр
бойынша
электронд
ық және
өлшеу

техникасы
ның

негіздері

Қазіргі
сандық

беру
жүйелері,
Телекомм
уникациял

ық
жүйелерді
жобалау

Білуі  керек:  телекоммуникациялық  жүйелерді  өлшеу  негіздері;
Телекоммуникациялық жүйелер аппаратурасын өлшеу әдістері мен құралдары;
байланыс техникасы саласында теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу
әдістері;  байланыс  құрылғылары  мен  жүйелерінің  параметрлерін  бағалау
әдістері;  баптау  және  пайдалану  процесінде  техникалық  бақылау  мен
диагностиканың озық әдістері;
Қабілетті  болу:  телекоммуникациялық  желілердің  өлшеу  технологияларына
қатысты міндеттерді дұрыс есептеу, талдау және әзірлеу; телекоммуникациялық
жүйелер  мен  байланыс  құралдарының  сенімділігі  мен  диагностикасының
сызбаларын  талдауды  жүзеге  асыру;  байланыс  жүйелері  мен  құрылғыларын
баптау  және  техникалық  пайдалану  процесінде  техникалық  бақылау  мен
диагностиканы жүзеге асыру;
Дағдылардың  болуы:байланыс  желілерінде,  физикалық  шамаларды  ұсыну
түрлері  мен  нысандарында  өлшеу;  өлшеу  жабдығын  пайдалану;  цифрлық
арналар  параметрлерін  өлшеу  әдіснамасы;  арналар  параметрлерін  бақылау
әдістемесі;  өлшеу  техникасында  телекоммуникациялық  желіні  талдау;
абоненттік кабельдік жүйелерді өлшеу;
Құзыретті болу:  есептер, рефераттар, жарияланымдар және көпшілік алдында
талқылаулар  түрінде  өлшеу  нәтижелерін  ұсына  білу;  ғылыми  өлшеулердің
нәтижелерін, оның ішінде шет тілінде түсіндіру және ұсына білу.

Радиоэлектрон
икадағы  өлшеу
әдістері  мен
құралдары

БД/КВ Емтихан 1 5 Радиометр
ология,

бакалавр
бойынша
электронд
ық және
өлшеу

техникасы
ның

негіздері

Қазіргі
сандық

беру
жүйелері,
Телекомм
уникациял

ық
жүйелерді
жобалау

Білуі  керек:радиоэлектрондық  жүйелерді  өлшеудің  негізгі  бағыттары;
радиоэлектрондық  жүйелер  аппаратурасын  өлшеу  әдістері  мен  құралдары;
радиоэлектроника  саласында  теориялық  және  эксперименттік  зерттеулер
жүргізу  тәсілдері;  радиоэлектроника  құрылғыларының  параметрлерін  бағалау
әдістері;
Қабілетті  болу:  радиоэлектрондық  желілердің  өлшеу  технологияларына
қатысты  міндеттерді  шешуде  білім  беру;  радиоэлектрондық  жүйелер  мен
байланыс құралдарының сенімділігі мен схемаларына талдау жүргізу; арналар
параметрлерін  бақылау;  өлшеу  техникасында  телекоммуникациялық  желіні
талдауды, оның ішінде абоненттік кәбілдік жүйелерді өлшеуді жүзеге асыру;
Дағдылардың  болуы:  радиоэлектрондық  жүйелерде  өлшеу  техникасымен,
физикалық шамаларды ұсыну түрлері мен нысандары туралы жұмыстар; өлшеу
жабдығын пайдалану; сандық арналар параметрлерін өлшеу әдістемесін ұстану;
Құзыретті болу:  топта ғылыми зерттеулерге қатысу, зерттеу міндеттерін қою,
тәжірибелік  жұмыс әдістерін  таңдау,  ғылыми  зерттеу  нәтижелерін  пайдалану
бойынша практикалық ұсыныстар жасай білу.
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Телекоммуник
ациялық
жүйелерді
жобалау

БД/КВ Емтихан 2 4 Телекомм
уникацияд
ағы өлшеу

әдістері
мен

құралдары

МҒЗЖ,
Магистрлі

к
диссертац

ия жазу

Білуі  керек:телекоммуникация  желілері  мен  жүйелерін  жобалаудың  жалпы
принциптері;  телекоммуникациялық  желілердің  негізгі  параметрлерін  есептеу
және  оларды  анықтау  әдістері;  Телекоммуникациядағы  қызметтердің
конвергенциясының негізгі ұғымдары; коммутация жүйелерінде және байланыс
желілерінде қызметтердің конвергенциясы кезіндегі процестерге қызмет көрсету
процестерінің формалды сипаттамасы;
Қабілетті болу:қазіргі заманғы телекоммуникациялық желілерді сапалы талдау
және синтездеу жүргізу, толық қол жететін коммутациялық жүйелердің есебін
жүргізу,  сапалы  көрсеткіштерге  талдау  жүргізу  Телекоммуникация
қызметтерінің конвергенциясы бар желілердегі жабдықтардың жүктемелері мен
көлемін болжау есебін жүргізу,  компьютерлік  технологиялар негізінде қазіргі
сандық және инженерлік  әдістерді  қолдана отырып,  практикалық міндеттерді
шешу;
Дағдылардың  болуы:  Жобаланатын  ТКЖ-ны  есептеу  және  модельдеу
жолымен  практикаға  енгізу  үшін  ТКЖ-ны  дербес  әзірлеу  және  жобалау,
радиотаратушы құрылғылар мен ұялы байланыс телекоммуникация қызметтерін
конвергенциялау;  байланыс  желілерінің  жаңа  технологияларын  пайдалану
мүмкіндігі;
Құзыретті  болу:  байланыс  кәсіпорындарының  практикалық  қызметін
ұйымдастыру және жүргізу кезінде техникалық-экономикалық талдау әдістерін
қолдану, телекоммуникация саласындағы маркетинг және менеджмент әдістері

Телекоммуник
ациялық
жүйелер  мен
желілерді
басқару

БД/КВ Емтихан 2 4 Телекомм
уникацияд
ағы өлшеу

әдістері
мен

құралдары

МҒЗЖ,
Магистрлі

к
диссертац

ия жазу

Білуі  керек:басқарудың  қолданыстағы  жүйелерін  талдау,  басқарудың  көп
деңгейлі жүйелерін жобалау, жергілікті және орталықтандырылған басқару;
Қабілетті  болу:жаңа  технологияларды  қолдана  отырып  баж  құру  және
оңтайландыру міндеттерін шешу;
Дағдылардың болуы:  сигналдарды модуляциялау және кодтаудың әртүрлі 
әдістерімен жүйелерді есептеуді жүргізу, сигналдарды оңтайлы таңдауды жүзеге
асыру;
Құзыретті болу: жаңа теориялық әдістер негізінде оңтайлы сипаттамалары бар
ақпараттық-коммуникациялық жүйелерді синтездеу.

ТОБЖ-ға
қызмет көрсету
және жөндеу

БД/КВ Емтихан 1 5 Бакалавр
бойынша
талшықты
-
оптикалы
қ  беру
жүйелері

Қазіргі
заманғы
сандық
беру
жүйелері

Білуі керек:оптикалық талшықтар мен кабельдердің параметрлерін есептеудің
негізгі әдістері; ТОБЖ өлшеу әдістері және өлшенетін параметрлері, талшықты-
оптикалық байланыс желілерінің жер асты трассаларын анықтау әдістері;
Қабілетті  болу:  талшықты-оптикалық  байланыс  желілерінің  жер  асты
трассаларын металы және диэлектрлік оптикалық кәбілдермен анықтау әдістерін
практикада қолдану;
Дағдылардың  болуы:талшықты-оптикалық  байланыс  желілерін  жобалау
дағдысы;  оптикалық  талшықтар  мен  кабельдердің  параметрлерін  есептеу
дағдысы;  бақылау-өлшеу  аппаратурасымен  және  дәнекерлеу  жабдықтарымен



жұмыс істеу дағдысы.;
Құзыретті болу: кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешу қабілеті.

Телекоммуник
ациялық 
желілердегі 
ақпаратты 
қорғау әдістері

ПД/КВ Емтихан 2 5 ТОБЖ
қызмет
көрсету

және
жөндеу

МҒЗЖ,
Магистрлі

к
диссертац

ия жазу

Білуі  керек:  телекоммуникациялық  жүйелерде  ақпаратты  қорғау  мен
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің іс жүзінде базалық технологиялары, ақпаратты
қорғаудың  негізгі  әдістері,  олардың  мүмкіндіктері;  телекоммуникациялық
жүйелерде  ақпаратты  қорғау  негіздері;  телекоммуникациялық  жүйелерде
ақпаратты  қорғауды  бағалау  әдістері;  ТКЖ  саласында  жүргізу  тәсілдері,
мониторинг саласында оның жай-күйін болжау және оңтайлы шешім қабылдау
үшін оны талдау тәсілдері;
Қабілетті  болу:  телекоммуникациялық  жүйелерде  ақпаратты  қорғаудың
базалық технологияларын тәжірибеде қолдану; телекоммуникациялық жүйелер
мен  желілердің  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  мәселелерін  зерделеу  кезінде
ақпаратты  қорғауды  пайдалану  қажеттілігін  көрсету,  ақпаратты  қорғау
қауіпсіздігінің  нормалары  бар  нормативтік  және  құқықтық  актілерді  қолдана
білу, сондай-ақ олардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
Дағдылардың  болуы:ҚР  -  да  қолданылатын  телекоммуникациялық  жүйелер
мен  желілердің  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  саласындағы  заңнамалық  және
нормативтік  база  туралы;  ақпаратты  беру  процесінде  олардың  жұмыс
қабілеттілігіне әсер ететін шарттар мен факторлар туралы; - ақпаратты қорғау
және  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  саласындағы  мониторинг  процедуралары
туралы;
Құзыретті  болу:  шифрлаудың  криптографиялық  алгоритмдерін,  электрондық
цифрлық  қолтаңбаны,  хэш-функцияларды,  кең  таралған  бағдарламалық
өнімдерде  қолданылатын  аутентификация  хаттамаларын  және  сандардың
жалған кездейсоқ тізбектерін генерациялауды қолдану.

Байланыс
жүйелері  мен
желілерін
бақылау  және
диагностикала
у әдістері

ПД/КВ Емтихан 2 5 ТОБЖ
қызмет
көрсету

және
жөндеу

МҒЗЖ,
Магистрлі

к
диссертац

ия жазу

Білуі  керек:  диагностика  объектісі  ретінде  нақты  техникалық  жүйелердің
қартаюы мен істен шығуының себептері, процестері мен модельдері; тексеруші
және диагностикалық тестілерді құру әдістері; үздіксіз және дискреттік әсерді
диагностикалау жүйелерінің математикалық модельдерін құру әдістері; сыртқы
факторлардың  кездейсоқ  әсері  кезінде  диагностикалау  модельдерін  құру
ерекшеліктері;
Қабілетті болу:техникалық объектілерде ақауларды сынау және іздеу тәсілдері;
жұмыс  істеу  процесінде  жүйелерді  бақылау  әдістері;  кеңістіктік  техникалық
жүйелерді диагностикалау әдістері мен құралдары;
Дағдылардың  болуы:түйіспелі  желі  тіректері  арматурасының  электр
коррозиясының  қауіптілігін  және  тіректерді  жерге  тұйықтау  тізбегі
құрылғыларының жай-күйін бағалауға арналған аспаптармен өз бетінше жұмыс



істеу;  түйіспелі  желінің  темір-бетон  тіректерінің  жай-күйін  беттік  дыбыстау
әдісімен  диагностикалауға  арналған  аспаптармен  өз  бетінше  жұмыс  істеу;
электрмен жабдықтау құрылғыларының температурасын олардың жылу сәулесі
бойынша контактісіз өлшеуге арналған аспаптармен өз бетінше жұмыс істеу.
Құзыретті  болу:  телекоммуникациялық  жүйелер  мен  байланыс  құралдары
диагностикасының  сенімділігі  мен  схемаларын  талдауды  жүзеге  асыру;
байланыс  жүйелері  мен  құрылғыларын  баптау  және  техникалық  пайдалану
процесінде техникалық бақылау мен диагностиканы жүзеге асыру.

Кәсіпорынның 
дағдарысқа 
қарсы саясаты

ПД/КВ Экзамен 2 5 Бакалавр
бойынша
Кәсіпорын
экономика
сы

МҒЗЖ Білуі  керек: дағдарысқа  қарсы  басқарудың  мәнін;  кәсіпорынның  қаржылық
жағдайын  диагностикалау  әдістемесін;  дәрменсіздік  (банкроттық)  мәселелері
бойынша  нормативтік-құқықтық  базаның  негізгі  ережелерін;дағдарыстық
жағдайларда кәсіпорындағы қаржыны басқару негіздерін.
Қабілетті болу: - кәсіпорынның қаржылық сауықтыру жоспарларын жасау және
жүзеге  асыру;  -  дағдарыстың  экономикалық  және  әлеуметтік  салдарын,
кәсіпорынның  төлем  қабілетсіздігінің  пайда  болу  себептерін  анықтау;  -
дағдарыс  жағдайында  кәсіпорынның  барлық  қызметкерлерінің,  меншік
иелерінің,  кредиторларының  және  қарызшыларының  мінез-құлқының  ерекше
ерекшеліктерін түсіну.
Дағдылардың  болуы:   дәрменсіз  кәсіпорындардың  қаржылық  жағдайын
бағалау  әдістерін;  кәсіпорынды  қаржылық  сауықтыру  жоспарын  әзірлеу
әдістерін.
Құзыретті болу:дағдарысқа қарсы басқару саласындағы арнайы терминология;
Экономикалық зерттеулер әдіснамасымен құзыреттілік.

Кәсіпорын
стратегиясын
іске  асырудың
экономикалық
аспектілері

ПД/КВ Экзамен 2 5 Бакалавр
бойынша
Кәсіпорын
экономика
сы

МҒЗЖ Білуі  керек:  күрделі  жүйелерді  стратегиялық  басқарудың  қазіргі
концепцияларын;  стратегиялық  басқарудың  әдіснамалық  негіздерін;
стратегиялық  шешімдерді  қабылдауды  қолдаудың  қазіргі  заманғы  талдамалы
құралдарын;  талдаудың  әртүрлі  құралдары  мен  әдістемелерін  қолдануда
қолданылуы  мен  шектеулерін;  Стратегиялық  жоспарлау  мен  басқарудың
моделдеуі  мен  технологияларын;  Денсаулық  сақтау  саласындағы,  ұйымдағы
стратегиялық процестердің мәнін;;
Қабілетті  болу: стратегиялық міндеттерге  сәйкес  Басқару  әдістерін  таңдау;  -
қазіргі заманғы талдау құралдарын тиімді қолдану; - қол жетімді ресурстар мен
ақпаратты  тиімді  пайдалануды  анықтау  және  ұйымдастыру;  стратегиялық
шешімдерді қолданудың шекаралық шарттарын анықтау; жүйенің сыртқы және
ішкі  ортасын  талдауды  жүзеге  асыру;  командада  жұмыс  істеу  және
стратегиялық жобада командалық жұмысты ұйымдастыру.
Дағдылардың  болуы стратегиялық  өзгерістерді  дайындау  бойынша
жұмыстарды  ұйымдастыру;  Стратегиялық  талдау  үшін  қажетті  ақпаратты
жинау,  селекциялау,  жинақтау  және  қайта  құру;  ұйымның  әлсіз  және  күшті
жақтарын,  зерттелетін  жүйені  дамытудағы  мүмкіндіктер  мен  қауіптерді



анықтау;  стратегиялық  ұсыныстарды  әзірлеу  үшін  анықталған  әлеуетті,
тәуелділіктерді және жүйенің даму тәуекелдерін қолдану.
Құзыретті  болу: турбуленттік  өзгерістер  жағдайында  ұйым  алдында  тұрған
мақсаттарға  қол  жеткізуге  мүмкіндік  беретін  стратегиялық  баламалар  мен
ұйымдастырушылық қолдау жүйелерін қалыптастыру; қаралатын жүйенің даму
әлеуеті мен түйінді тәуелділіктерін айқындау.
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Радиотехника,
электроника
және
телекоммуника
ция заманауи
жағдайы

ПД/ВК Емтихан 1 4 Бакалавр
бойынша
Радиотехн
ика және

телекомму
никация
негіздері

РЭТ
ғылыми-

техникалы
қ

мәселелер
і

Білуі  керек: ақпарат  берудің  қазіргі  заманғы  жүйелерінің  даму
перспективалары; жүйелерді талдаудың жалпы тәсілдері; Құрылыс және жұмыс
қағидаттары, сондай-ақ қазіргі заманғы телекоммуникация жүйелерінің негізгі
сипаттамалары;
Қабілетті  болу:  қазіргі  заманғы  телекоммуникация  жүйелерінің  негізгі
сипаттамаларын, ақпаратты беру желілерін ұйымдастырудың нақты мәселелерін
шешу үшін оларды қолданудың орындылығы мен болашағын анықтау;
Дағдылардың  болуы: қоғамды  ақпараттандыру  мен  компьютерлендірудің
қазіргі заманғы жағдайында Радиотехника, электроника және телекоммуникация
саласындағы ғылымды дамыту туралы;
Құзыретті болу:радиоэлектрондық жүйелер схемаларының сенімділігіне талдау
жүргізу;  арналар  параметрлерін  бақылау;  өлшеу  техникасында
телекоммуникациялық желіні талдауды жүзеге асыру.

Қазіргі сандық 
беру жүйелері

ПД/ВК Емтихан 2 4 РЭТ
заманауи
жағдайы

ТКЖ
жобалау,
Телекомм
уникациял

ық
желілерде

гі
ақпаратты

қорғау
әдістері

Білуі  керек:бастапқы  сигналдардың  негізгі  сипаттамалары;  уақытша
топтастыру және ЦСП беру циклінің құрылымын қалыптастыру принциптері;
цифрлық ағындарды біріктіру және синхрондау принциптері; ЦСП жабдығының
құрылымы және жұмыс принципі; Көлік желілерін ұйымдастыру принциптері;
плезиохронды және синхронды цифрлық иерархия технологиялары;
Қабілетті болу: цифрлық тарату жүйесі жабдықтарының техникалық жағдайын
бақылауды  орындау;  регенерация  учаскесінің  ұзындығын  есептеуді  орындау;
цифрлық тарату жүйесі жабдықтарының тораптарын әзірлеу;
Дағдылардың болуы:  ПЛЕЗИОХРОНДЫ және синхронды цифрлық иерархия
жабдығымен жұмыс істеу дағдысы; цифрлық ағындарды тестілеу жабдығымен
жұмыс істеу дағдысы;
Құзыретті  болу:цифрлық  беру  жүйелерін  жобалау,  енгізу  және  пайдалану
саласында.

Байланыс және
навигация 
спутниктік 
жүйелері

ПД/ВК Емтихан 1 5 Бакалавр
бойынша
Спутникті

к
байланыс

Қазіргі
сандық

беру
жүйелері

Білуі  керек:  жерсеріктік  байланыс  жүйелерінің  орталық және перифериялық
жабдықтарымен жұмыстың теориялық негіздері;
Қабілетті  болу:  терминалдарды  орнату  және  баптау,  спутниктік  жүйелерді
конфигурациялау және жоспарлау;
Дағдылардың  болуы:  спутниктік  байланыс  жүйесінің  орталық  және
перифериялық жабдығымен жұмыс істеу дағдылары;
Құзыретті  болу:  навигация және  мәліметтерді  берудің  спутниктік  жүйелерін
құрудың заманауи технологияларын игеру.
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Сандық 
теледидар

ПД/ВК Емтихан 2 4 Бакалавр
бойынша
теледидар

және
суреттерді

өңдеу

ТКЖ
жобалау,
Телекомм
уникациял

ық
желілерде

гі
ақпаратты

қорғау
әдістері

Білуі  керек:  телевизиялық  жүйелерді  құру  принциптері;  -  телевизиялық
қабылдағыштардың  жұмыс  ерекшеліктері;  -  цифрлық  теледидар  жүйесінің
стандарттары;
Қабілетті  болу:  қазіргі  заманғы  ТВ-қабылдағыштың  тораптары  мен
блоктарының жұмысында талдану;
Дағдылардың  болуы:цифрлық  теледидар  жүйелерін  жобалау  кезінде
туындайтын мәселелерді жүйелі ғылыми талдау дағдысы; сигналдарды цифрлық
өңдеу саласындағы негізгі әдістермен жұмыс істеу дағдысы; оқу және ғылыми
әдебиеттермен жұмыс істеу дағдысы;
Құзыретті  болу:  цифрлық  теледидар  жүйелерінің  қазіргі  заманғы
радиоэлектрондық аппаратурасын пайдалану.

Телекоммуник
ациядағы 
математикалық
модельдеу

ПД/ВК Емтихан 2 4 РЭТ
заманауи
жағдайы

ТКЖ
жобалау,
Телекомм
уникациял

ық
желілерде

гі
ақпаратты

қорғау
әдістері

Білуі  керек:байланыс  саласында  қолданылатын  ең  құнды  математикалық
әдістер мен модельдер;
Қабілетті  болу:  қойылған  мақсаттарға  сәйкес  есептің  ауызша  тұжырымын
қалыптастыру,  есептің  ауызша  қойылымын  математикалық  модельге
түрлендіру,  қойылған  міндетті  шешу  әдісін  таңдау,  тапсырманы  неғұрлым
тиімді әдіспен шешу;
Дағдылардың болуы: жүйелерді модельдеудің негізгі принциптерін, деректерді
жинау,  өңдеу  және  талдаудың  статистикалық  әдістерін,  телекоммуникацияда
қолданылатын модельдерді құру және талдау әдістемесін меңгеру;
Құзыретті болу:кәсіби есептерді шешу үшін тиісті  математикалық аппаратты
қолдану

Өндірістік 
практика

ПД/ВК Есеп 2 4 Мат.
Телекомм
уникацияд

ағы
модельдеу

МҒЗЖ,
Магистрлі

к
диссертац

ия жазу

Білуі  керек:ғылыми-зерттеу  процесін  ұйымдастырудың  негізгі  кезеңдері  мен
ұстанымдарының  мазмұны;  ғылыми  зерттеулердің  негізгі  бағыттары,  өзінің
кәсіби  қызметі  саласындағы  өзекті  мәселелер  және  оларды  шешудің  негізгі
әдістері  мен  тәсілдері;  ғылыми-зерттеу  жұмысын  орындау  кезінде  оларды
пайдалану  мақсатында  әзірленетін  тақырып  бойынша  ақпараттық  көздер;
Зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне сәйкес ғылыми әдебиетті іріктеу және оны
талдау  принциптері;  әр  түрлі  көздердің  жіктелуі  мен  ерекшеліктері;  зерттеу
нәтижелерін  таныстыру  әдістері  мен  құралдары;;  зерттеу  нәтижелерін
ресімдеуге қойылатын талаптар
Қабілетті  болу:  қазіргі  заманғы  үрдістерде,  әлемдік  саясат  мәселелерінде,
халықаралық  және  аймақтық  қауіпсіздік  мәселелерінде  еркін  бағдарлану;
халықаралық қатынастар саласындағы ұғымдық аппараттарды меңгеру; қазіргі
аналитикалық  материалдар  мен  деректерді  сыни  тұрғыдан  түсіну;  ғылыми
зерттеулерде  қолданылатын  ақпараттық  технологияларды,  кәсіби  салаға
қатысты  бағдарламалық  өнімдерді  пайдалану;  ғылыми-библиографиялық
аппаратты  рәсімдеу;  зерттеу  бағыты  бойынша  ғылыми  проблематиканы
қалыптастыру;  ғылыми зерттеуде қойылған  міндеттерді  шешу үшін  құралдар
мен  әдістерді  барабар  таңдау;;  әр  түрлі  көздерден  ақпаратты  талдау  және



синтездеу;
Дағдылардың болуы:  ғылыми зерттеуді  өз бетінше жоспарлау және жүргізу
дағдысы;  халықаралық  процестерді  модельдеу  және  зерттеу  әдістері;  зерттеу
тақырыбы  бойынша  ақпаратты  талдау,  жүйелеу  және  қорыту  дағдылары;
ғылыми  мәтіннің  әр  түрлі  жанрларын  (есептер,  шолулар,  рефераттар,
аннотациялар,  ғылыми  мақалалар,  библиографиялық  шолулар),  ғылыми-
анықтамалық  аппарат  және  библиография  жасау  тәсілдері  және  ресімдеу
ережелері;  зерттеу  жұмысын  ұйымдастыру  және  жүргізу  әдістері,  зерттеу
жұмыстарын  дайындау  бағытына  сәйкес  арнайы  зерттеу  әдістері;  ғылыми-
зерттеу  жұмыстарын  ұйымдастыру;  жүргізілетін  зерттеулердің  ғылыми  және
практикалық  маңыздылығын  бағалау  дағдылары;  зерттеу  нәтижелерін
презентациялаудың негізгі әдістері, оларды кәсіби және кәсіби емес аудиторияға
жеткізу;
Құзыретті болу: жаңа зерттеу әдістеріне өз бетінше оқуға қабілетті болу, кәсіби
қызметте заманауи халықаралық үдерістерді қолданбалы саяси талдау әдістерін
қолдану.

Телекоммуник
ациялық 
жүйелердесигн
алдарды 
цифрлық өңдеу
технологиялар
ы 

ПД/ВК Экзамен 2 5 Бакалавр
бойынша

телекомму
никация

жүйелерін
модельдеу

МҒЗЖ,
Магистрлі
к
диссертац
ия жазу

Білуі керек:сигналдарды цифрлық өңдеудің математикалық негіздері; тұрақты
параметрлері  бар  сызықтық  дискретті  жүйелерді  сипаттау  әдістері;  цифрлық
сүзгілерді  құрастыру  негіздері;  Фурьені  дискретті  түрлендіру  технологиясы;
сигналды процессорлардың архитектурасы;
Қабілетті  болу:  z-түрлендіруді  жүргізу;  БИХ  және  КИХ –  сүзгілерді  талдау
және синтездеу; Фурье тура және кері дискретті түрлендіруді есептеу; ассемблер
тілінде  сигналдық  процессорлар  үшін  ТКЖ-дағы  ЦОС  негізгі  есептерін
бағдарламалау;
Дағдылардың болуы:  сигналдарды цифрлық  өңдеудің  типтік  құрылғыларын
талдау  және  синтездеу;  уақыт  пен  жиілік  бойынша  сиретумен  Фурье  тез
түрлендіруді,  ТКЖ-де  ЦОС  алгоритмдерінің  ассемблері  тілінде
бағдарламалауды есептеу;
Құзыретті  болу:  Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникация  және
телекоммуникациялық желілер жүйелерін талдау және синтездеудің қолданбалы
бағдарламаларының пакеттерін пайдалана білу.

Радиоэлектрон
дық 
жүйелердегі 
сигналдарды 
цифрлық өңдеу
технологиялар
ы

ПД/ВК Экзамен 2 5 Бакалавр
бойынша

телекомму
никация

жүйелерін
модельдеу

МҒЗЖ,
Магистрлі
к
диссертац
ия жазу

Білуі  керек: цифрлық  түрде  сигналдарды  өңдеудің  технологиялық  негіздері;
Фурьені  кері  және  тура  түрлендіруді  пайдалану;  РЭҚ-да  қолданылатын
сигналдық процессорлардың архитектурасы;
Қабілетті  болу:  РЭҚ  рекурсивті  және  курссыз  сандық  сүзгілерді  синтездеу;
ғылыми  зерттеу  жұмыстарында  қолданылатын  барлық  міндеттерді
бағдарламалау;



Дағдылардың  болуы:  ЦОС  құрылғылары  технологиясын  талдау,  цифрлық
құрылғыларда сигналдарды өңдеуді интерполирлеу және экстраполирлеу;
Құзыретті  болу:  қазіргі  заманғы  аппаратураны  және  зерттеу  әдістерін
пайдалана  отырып,  ғылыми-зерттеу  және  өндірістік  міндеттерді  шешу  үшін
сигналдарды цифрлық өңдеу технологиясын өз бетінше орындай білу.

Тағылымдамад
ан өтуді және 
магистрлік 
жобаны 
орындауды 
қоса алғанда, 
магистранттың 
эксперименттік
-зерттеу 
жұмысы

МҒЗЖ ЕСЕП 3 18 Өндірістік
практика

МД жазу
мен

қорғау

Білуі  керек:  нақты  ғылыми  проблеманың  даму  тарихы,  оның  ғылыми
бағыттағы рөлі мен орны; магистрант зерттейтін ғылыми мәселе бойынша нақты
арнайы білімінің болуы;
Қабілетті  болу:  қазіргі  заманғы  ақпараттық  технологияларды  тарта  отырып,
библиографиялық  жұмысты  жүргізу;  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  орындау
барысында  туындайтын  міндеттерді  тұжырымдау  және  шешу;  нақты  зерттеу
міндеттеріне  сүйене  отырып  (магистрлік  диссертация  тақырыбы  бойынша
немесе  магистрлік  бағдарлама  шеңберінде  (Авторлық)  ғылыми  жетекшінің
тапсырмаларын орындау кезінде қажетті зерттеу әдістерін таңдау (бар әдістерді
түрлендіру,  жаңа  әдістерді  әзірлеу));  алынған  нәтижелерді  өңдеу,  оларды
аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстары (ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша есеп,
баяндамалар  тезистері,  ғылыми  мақала,  курстық  жұмыс,  магистрлік
диссертация) түрінде талдау және ұсыну);
Дағдылардың болуы: білім беру саласының қазіргі заманғы проблематикасын
меңгеру;
Құзыретті  болу:  ғылыми-зерттеу  бағдарламалары  шеңберінде  кафедрада
орындалатын нақты ғылыми-зерттеу жобасына немесе магистрлерді даярлауды
жүзеге асыру бойынша серіктес-ұйымға қатысу.
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Магистрлік 
диссертацияны
жазу және 
қорғау

ҚМА Мем.
Емтихан

3 12 МҒЗЖ Магистер
лік

диссертац
ияны

қорғау

Білуі керек: зерттеу міндетін тұжырымдау;
Қабілетті  болу:  қазіргі  заманғы  ақпараттық  технологияларды  тарта  отырып,
библиографиялық жұмысты жүргізу, зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, нақты
зерттеу  міндеттеріне  сүйене отырып жаңа  әдістерді  түрлендіру  және әзірлеу,
алынған  нәтижелерді  өңдеу,  талдау,  қолда  бар  әдеби  мәліметтерді  ескере
отырып,  оларды  ұғыну,  қазіргі  заманғы  редакциялау  және  баспа  құралдарын
тарта  отырып,  қолда  бар  талаптарға  сәйкес  ресімделген  есептер,  рефераттар,
мақалалар түрінде жасалған жұмыстың қорытындысын ұсыну;
Дағдылардың  болуы:  зерттеудің  іргелі  ғылыми  базасы,  ғылыми
шығармашылық  әдіснамасы,  заманауи  ақпараттық  технологиялар,  ғылыми
ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістері;
Құзыретті болу: магистрлік диссертацияны қорғауға.





5.Оқыту нәтижелері мен құзыреттілік арасындағы өзара байланыс

Оқу нәтижесі (бітіруші дайын болуы тиіс)
Р1 Ғылыми  дүниетаным  негіздерін  қалыптастыруға,

логикалық ойлауды дамытуға ықпал ететін магистратура
бағдарламасының  іргелі  және  қолданбалы  пәндерінің
базалық біліміне ие.

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5,
ПҚ1, ПҚ4, ПҚ5, ПҚ8

Р2 Шет тілі бойынша монологиялық және диалогтық нысанда
кәсіби  ауызша қарым-қатынаста,  сондай-ақ халықаралық
ынтымақтастықтың  түрлі  нысандары  мен  түрлері
бойынша,  оның  ішінде  шет  тілінде  ресми  құжаттарды
ресімдеу дағдыларын дамытуда білімін көрсетеді.

ӘҚ 1, ПҚ1, ПҚ6, ПҚ7,
ПҚ8, ПҚ9 

Р3 Оқу-тәрбие  жұмыстарын  жүргізеді,  Педагогикалық
қызметті  жүргізу  дағдыларына  ие  болу,  білім  беру
саласындағы  жаңа  инновациялық  технологиялар  мен
тәсілдерді педагогикалық практикаға енгізу және игеру.

ӘҚ2, ПК 6, ПК 7, ПК9

Р4 Басқару  психологиясы  тұрғысынан  өмірлік  және  кәсіби
жағдайларды  бағалайды;  өзінің  әлеуеті  мен  ұжымын
дамыту  үшін  басқару  психологиясы  бойынша  білімді
тиімді пайдалану.

ӘҚ 7,  ӘҚ 10,  ПК  2,
ПК 4

Р5 Өлшеу технологияларын жүргізу үшін өлшеу әдістері мен
құралдарын  қолданады,  олардың  нәтижелерін  түсіндіру
және кәсіби деңгейде қорытынды жасау.

ӘҚ6, ПҚ2, ПҚ3, ПҚ4, 

Р6 Ғылымның  заманауи  жетістіктері  мен  озық
телекоммуникациялық  технологияларды  қолдануға,
техника мен технологиялар саласындағы ғылыми-зерттеу
жұмыстарында  теориялық  және  тәжірибелік  зерттеулер
әдістерін жүргізуге дайын.

ӘҚ5, ПҚ1, ПҚ2, ПҚ3,
ПҚ4, ПҚ5, ПҚ8, ПҚ9

Р7 Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникацияның
қазіргі және ғылыми-техникалық мәселелерін шешу үшін
телекоммуникациялық  желілер  мен  жүйелерді  құрады
және жобалайды,  қойылған  міндеттерді  шешудің  белгілі
бір әдісін таңдаудың артықшылықтарын дәлелдейді.

ӘҚ  2,  ӘҚ  3,  ПК  1,
ПҚ2, ПҚ3, ПҚ4, ПҚ5,
ПҚ6

Р8 лық  таратудың  негізгі  параметрлерін  есептеу  әдістерін;
оптикалық тарату және коммутация жүйелерін дамытудың
перспективалық  бағыттарын  есепке  алуды,  цифрлық
теледидар жүйелерінің қазіргі заманғы радиоэлектрондық
аппаратурасын пайдалануды таңдайды және қолданады.

ӘҚ4, ПҚ2, ПҚ3,ПҚ6 

Р9 Цифрлық  телекоммуникациялық  желілерді  құру
құралдарын қолданады, байланыс желілеріне мониторинг
жүргізу  және  тестілеу  жүргізе  білу,  заманауи  цифрлық
құрылғылар  кезінде  радио  сигналдарды  генерациялау,
қалыптастыру және кішірейту принциптері туралы білу.

ӘҚ6, ӘҚ 7,ПҚ1, ПҚ2,
ПҚ3, ПҚ8, ПҚ9

Р10 Спутниктік  байланыс  жүйелерінің  негізгі  сегменттерінің
жұмысын  талдайды,  мобильді  байланыс,  талшықты-
оптикалық  жүйелер,  спутниктік  байланыс  жүйесі  және
абоненттік  қатынау  желілері  сияқты  қазіргі  заманғы
ақпарат  беру  жүйелерін  ұйымдастыру  принциптерін
сипаттайды.

ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ 7,
ПҚ1, ПҚ2, ПҚ3, ПК4,
ПҚ5, ПҚ6, ПҚ8, ПҚ9

Р11 Телекоммуникациялық  және  радиотехникалық ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9,



құрылғылар мен желілерде ақпаратты қорғау жүйелерін,
құралдары  мен  әдістерін  әзірлеу,  телекоммуникациялық
жүйелер  мен  байланыс  құралдарының  сенімділігі  мен
диагностикасының  сызбаларын  талдауды  жүзеге  асыру
білігін көрсетеді.

ПҚ5, ПҚ6, ПҚ7

Р12 Қазіргі  заманғы  аппаратураны  және  зерттеу  әдістерін
пайдалана  отырып,  ғылыми-зерттеу  және  өндірістік
есептерді  шешу  үшін  сигналдарды  цифрлық  өңдеу
технологияларын таңдау және қолдану.

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ 8, ПҚ9,
ПҚ1, ПҚ2, ПҚ7, ПҚ6

Р13 Кең және терең іргелі және қолданбалы білімі бар; оларды
практикалық  ғылыми-зерттеу  және  кәсіби  қызмет  үшін
негіз  ретінде  пайдалануға  дайын;  талшықты-оптикалық
байланыс  желілерін  пайдалану  және  жөндеу  саласында
инженерлік тәжірибені біледі және қолданады.

ӘҚ1, ӘҚ4, ПҚ1, ПҚ2,
ПҚ4, ПҚ3, ПҚ8

Р14 Желі  жабдықтарының  цифрлық  және  оптикалық
модульдерін, желінің кәбілдік жүйесін монтаждауға, ретке
келтіруге және жөндеуге қабілетті, телекоммуникациялық
желілер жабдықтарының, тарату жүйелерінің, коммутация
жүйелерінің  алдын  алу  және  қалпына  келтіру  қызметін
орындайды.  коммутациялық  жүйелердің  басқарушы
құрылғылары;  зияткерлік  желілердің  тұжырымдамалық
негіздері;  байланыс  желілерін  мониторингілеу  және
тестілеу;  байланыстың  кәбілдік  желілерін  техникалық
пайдалану.

ӘҚ1, ӘҚ3, ПҚ3,  ПҚ4,
ПҚ5, ПҚ8

Р15 Қазіргі  заманғы  аппаратураны  және  зерттеу  әдістерін
пайдалана  отырып,  ғылыми-зерттеу  және  өндірістік
міндеттерді  шешу  үшін  сигналдарды  цифрлық  өңдеу
технологияларын таңдайды және қолданады.

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ8, ПҚ1,
ПҚ3, ПҚ6, ПҚ9, 

Р16 Телекоммуникациялық  құрылғыларды  пайдалану  және
сервистік қызмет көрсетуді тиімді басқаруды қамтамасыз
ете  отырып,  телекоммуникацияларда  менеджмент  пен
маркетингті жүзеге асыру бойынша кәсіби деңгейі бар.

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ПҚ1,
ПҚ3, ПҚ5, ПҚ 9

Р17 Командада  жұмыс  істейді,  әлеуметтік,  этникалық,
конфессиялық  және  мәдени  айырмашылықтарды
толерантты  қабылдай  отырып,  өз  қызметін,  команда
қызметін сын тұрғысынан бағалау, жолды белгілеу және
өзін-өзі  дамытуға,  өз  біліктілігін  арттыруға  арналған
құралдарды таңдау.

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ7, ПК2,
ПҚ3, ПҚ4, ПК7, ПҚ8,
ПҚ9



6. Жиынтық кесте, игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру
бағдарламасының модульдері бөлінісінде
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1 1 6 6 1 29 1 900 30 7
2 6 7 26 4 900 30 7

2 3 6 5 25 4 1 900 30 5
4 2 12 18 900 30


