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Приложение 1. Учебный план образовательной программы  



ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Название поля Примечание 

1 Регистрационный номер  

2 Код и классификация области 

образования 

6В11- Услуги 

3 Код и классификация 

направлений подготовки 

6В113- Транспортные услуги 

4 Код и группа образовательных 

программ 
В095 - Транспортные услуги 

5 Наименование образовательной 

программы  
6В11300 -  Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта 

6 Вид ОП Действующая 

7 Цель ОП Подготовка высококвалифицированных компетентных 

специалистов для транспортно-коммуникационного 

сектора экономики Республики Казахстан, способных 

быстро адаптироваться к быстро изменяющимся 

социально-экономическим условиям 

 

8 Уровень по МСКО 6 

9 Уровень по НРК 6 

10 Уровень по ОРК 6 

11 Отличительные особенности ОП  Нет 

12 Перечень компетенций Универсальные компетенции (УК) 

характеризуются тем, что выпускник  должен 

владеть: 
УК1- способность понимать закономерности 

исторического процесса и место человека в 

историческом процессе, готовность уважительно 

и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия, руководствоваться ими в 

профессиональной деятельности 

УК2-способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно 

значимые философские проблемы, умение  

основываться на базовых знаниях в области 

общегуманитарных наук в процессе 

формирования своего; умение использовать 

гуманитарные знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК3-способность понимать принципы 

функционирования современного общества, 

социальных, политических механизмов и 

регуляторов общественных отношений, 

способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы;способность осознания 

психологических процессов  развития личности в 

социуме, умение использовать полученные 

знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности.  



УК 4- Способность к эффективной коммуникации 

в различных условиях общения, способность 

владеть профессиональными речевыми и 

письменными  навыками  

УК5- Владеет иностранным языком на уровне не 

ниже разговорного. Способность к 

использованию зарубежных источников 

информации и свободное ориентирование в 

интернет-пространстве. 

УК6-Владение средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовности к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК 7- способность ориентироваться в 

современной системе источников информации в 

целом и по отдельным профессиональным 

отраслям, знание и умение владеть основными 

методами, способами и средствами получения, 

хранения переработки информации, умение 

использовать различные программные средства, 

базы данных, работать в интернете и 

использовать его ресурсы, пользоваться 

поисковыми системами, работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях. 

УК8-способность использовать современные 

физические принципы в различных областях 

техники, применять основные физические законы 

и принципы в стандартных ситуациях, 

УК 9- способность структурировать данные, 

создавать математическую модель ситуации, 

анализировать и преобразовывать, применять 

естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности 

УК 10 –способность к ориентации в правовых 

отношениях, умение использовать нормативно-

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности, осознание опасности 

коррупционной деятельности для государства и 

общества 

УК 11- способность использовать знание 

основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Профилирующие компетенции (ПК) 

характеризуются тем, что выпускник   
ПК1-быть способным применять теоретические основы 

и инструментарий (методы)  история развития 



транспорта и современных знаний в исследованиях 

современного перевозочного процесса и объектов 

транспорта; 

ПК2-быть способным понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике 

исследования, используя адекватные методы 

обработки, анализа и синтеза информации и 

представлять результаты исследований; 

ПК3-быть готовым применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях транспортно-

технологической деятельности и дальнюю 

перспективу; 

ПК4-быть способным к оформлению результатов 

научных исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок. 

ПК5-быть готовым к использованию современного 

знания в транспортной  деятельности и 

организационно-управленческой работе; 

ПК6-быть способным использовать на практике основы 

действующего законодательства в сфере транспортных 

услуг, осуществлять контроль за организацией 

движения транспортных единиц и обеспечить 

оптимальную систему перевозки; 

ПК7-быть способным к профессиональной 

мобильности: критическому переосмыслению 

накопленного опыта; изменению при необходимости 

профиля профессиональной деятельности. 

ПК8-быть готовым выполнять работу по текущему и 

перспективному комплектованию развития транспорта; 

ПК9-быть способным выполнять все виды работ, 

связанные с учетом и обеспечением сохранности 

перевозки и безопасность движения; 

ПК10-быть способным обосновать принятие 

конкретных решений по спорным вопросам в 

практической деятельности; 

ПК11-быть готовым применять правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, законодательных норм и правил;. 

ПК12-быть готовым к участию в разработке 

логистических систем и  транспортных   проектов; 

ПК13-быть готовым к участию в разработке отдельных 

разделов проектов по  обеспечению эффективности 

работы транспорта и создавать передовую технологию 

транспортных объектов; 

ПК14-быть готовым применять современные 

информационные технологии при разработке новых 

перспективных проектов с сфере услуг; 

ПК15-быть готовым использовать нормативные 

документы, определяющие параметры и стоимость 

проведения работ в разных сферах услуг. 

Профессиональный стандарт характеризуются 

тем, что выпускник   



ПСК 1- Уметь организовать работу диспетчерского 

аппарата оперативно-распорядительного отдела 

отделения и станций по выполнению сменно-суточного 

плана. Контролировать исполнение диспетчерского 

аппарата отделения функциональных обязанностей и 

отдельных заданий руководства отделения.  Вести 

оперативное планирование поездной и грузовой работы 

отделения, железнодорожных станций, узлов и 

участков на основании фактического выполнения 

сменно-суточного плана работы и информации о 

подходе поездов и локомотивов с соседних отделений 

и со стыковых пунктов железных дорог соседних 

государств.  

ПСК 2- Контролировать работу станций и принимать 

меры выполнения заданий по формированию и 

отправлению поездов в соответствии с графиком 

движения и планом формирования поездов, норм 

передачи поездов и вагонов по стыковым пунктам, 

организация вывоза готовых поездов со станций и 

выполнению регулировочных заданий по сдаче 

порожних вагонов.  

ПСК 3 - Организация управления деятельностью 

станции.  Руководство производственной и 

хозяйственной деятельностью станции. Контроль, 

проверка и анализ выполнения нормативов 

технологического процесса работы станции. Правильно 

воспринимать и регламентировать в работе нормативно 

правовые акты, нормативно технические документы, 

регламентирующие производственно-хозяйственную 

деятельность станции. Обеспечение  безопасности 

движения поездов, на охрану труда и технику личной 

безопасности работников.  Обеспечение качественного 

кадрового потенциала. Содержание инфраструктуры 

станции, согласно санитарных норм и экологии. 
ПСК-4 Уметь разрабатывать нормативно-технологические 

документации и контролировать своевременное внесение в 
них необходимых изменений и дополнений. 

Анализировать результаты работы  грузового блока 

станции, принимать необходимые меры по ее 

улучшение. Вносить предложения по 

совершенствованию работы, связанной с исполнением 

функциональных обязанностей. Участвовать в стыковых, 

узловых совещаниях по вопросам логистики. Анализировать 

результаты работы отдела логистики и организации 

перевозок  и принимать необходимые меры на ее 

улучшение. Вносить предложения по 

совершенствованию работы, связанной с погрузкой и 

выгрузкой вагонов, по кругу своих обязанностей.  
ПСК – 5 Вести сбор информации по выполнению грузового 

плана погрузки, выгрузки  по станциям. Анализировать 
причины длительного простоя вагонов на  станциях под  

погрузкой, выгрузкой, в ожидании подачи под погрузку, 

выгрузку. Рассматривать дополнительные объемы перевозки 



грузов со станций отделения. Вести работу с клиентами по 

выполнению ими заданного плана погрузки и причин 
недогруза. Готовить информацию для проведения 

совещания с грузоотправителя и грузополучателями. 

Проводить организационные мероприятия по обеспечению 

качественного и своевременного предоставления услуг по 

перевозке грузов. Выполнять сменный оперативный 

план по грузовой работе.Выполнять текущее 

планирование по погрузке и выгрузке вагонов на 

основании графика грузовой работы. Организация и 

условия перевозок- Организовывать слаженную и 

согласованную работу отдела организации  и условий 

перевозок перевозок. Разрабатывать должностные 
инструкции работников отдела организации  и условий 

перевозок. Анализировать результаты работы отдела  

организации и условий перевозок  и принимать 

необходимые меры на ее улучшение.  Вносить 

предложения по совершенствованию работы. 
Контролировать процесс сбора достоверной информации 

для составления отчета.  

ПСК-6 Контролировать  разработку программ и 

мероприятий по обеспечению и повышению 

безопасности движения и эксплуатации на 

железнодорожном транспорте, перевозке опасных 

грузов, предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, транспортных происшествий 

и иных связанных с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации на железнодорожном 

транспорте событий. Контролировать выполнение 

планов и заданий по подготовке инфраструктуры, 

подвижного состава и работников подразделений 

курируемых хозяйств к работе в зимних условиях. 

Контролировать обеспечение безопасности движения 

поездов и эксплуатации на железнодорожных путях 

необщего пользования, принадлежащих закрепленным 

подразделениям. Контролировать внедрение новых 

технических средств, повышающих безопасность 

движения.  

ПСК – 7 Оценивать ситуацию при расследовании 

транспортных происшествий и иных связанных с 

нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации на железнодорожном транспорте 

событий. Применять оптимальные варианты решений 

нестандартных ситуаций при проведении контроля 

организации обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации на железнодорожном транспорте. 

Пользоваться в установленном порядке статистической 

отчетностью закрепленных подразделений в области 

безопасности движения и эксплуатации на 

железнодорожном транспорте. Анализировать отчеты 

региональных ревизоров по безопасности поездов, 

находящихся в подчинении, по проведенным ревизиям. 

Рассматривать  проекты документов по вопросам 



обеспечения безопасности движения и эксплуатации на 

закрепленном участке железнодорожного транспорта. 

Анализировать результаты работы службы 

безопасности движения и принимать необходимые 

меры на ее улучшение. Вносить предложения по 

совершенствованию работы, связанной с исполнением 

функциональных обязанностей. Оформлять 

документацию по безопасности движения и 

эксплуатации на железнодорожном транспорте в 

соответствии с нормативно – правовыми актами. 

ПСК  - 8 Придерживаться руководящих принципов и 

стандартов организации. Обеспечивать соблюдение 

технологического процесса работы контейнерной 

площадки. Обеспечивать соблюдение требований 

нормативных документов в работе контейнерной 

площадки. Обеспечивать контейнерную площадку 

необходимой техникой и оборудованием. 

Обеспечивать правильную техническую эксплуатацию 

оборудования контейнерной площадки.  

ПСК – 9 Организовывать материально-техническое 

снабжение контейнерной площадки, работу 

приемосдатчиков грузов и механизаторов, 

обслуживающих контейнерную площадку. 

Контролировать соблюдение технических условий 

погрузки контейнеров на открытый подвижной состав, 

правил перевозки грузов в контейнерах, норм простоя 

подвижного состава под грузовыми операциями. 

Взаимодействовать с перевозчиками, экспедиторами, 

поставщиками работ и услуг. Рассматривать все случаи 

брака и нарушений в работе, анализировать причины, 

вызвавшие их, и принимать меры по предупреждению 

в дальнейшем. 

13 Форма обучения Очная, очная с применением ДОТ 

14 Язык обучения Казахский, Русский 

15 Объем кредитов 240 

16 Присуждаемая академическая 

степень 

Бакалавр в области услуг по образовательной 

программе 6В11300 - Организация перевозок, 

движения и управления на транспорте 

17 Наличие приложения к лицензии 

на направление подготовки 

кадров 

№ KZ58LAA00004977 от 29.05.2015г. 

18 Наличие аккредитации ОП Есть 

Наименование 

аккредитационного органа 

Независимое Казахстанское Агентство по 

Обеспечению Качества в Образовании (НКАОКО) 

Срок действия аккредитации 29.03.2021-28.03.2026г.  



МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА 

№ Название поля Примечание 

1 Наименование образовательной 

программы  

6В11300 - Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта 

2 Присуждаемая академическая степень Бакалавр в области услуг по образовательной 

программе  6В11300 - Организация перевозок, 

движения и эксплуатация транспорта 

3 Результаты обучения в соответствии с 
Дублинскими дескрипторами 

Дескрипторы отражают результаты обучения, 
характеризующие способности студентов: 

 1) демонстрировать знания и понимание в 

изучаемой области, основанные на передовых 
знаниях в изучаемой области; 

2) применять знания и понимания на 

профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы изучаемой области; 
 3) осуществлять сбор и интерпретацию информации 

для формирования суждений с учетом социальных, 

этических и научных соображений;  
 4) применять теоретические и практические знания 

для решения учебно-практических и 

профессиональных задач в изучаемой области; 
 5) навыки обучения, необходимые для 

самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области; 

6) знать методы научных исследований и 
академического письма и применять их в изучаемой 

области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных зависимостей между ними в 

изучаемой области; 

8) понимать значение принципов и культуры 
академической честности. 

4 Результаты обучения по образовательной 

программе 
1. Применять знания  офисной документации, 

формирования нормативно-правовых, экономической 

и антикоррупционной  культуры, осознания своих 

прав и обязанностей перед обществом.  

2. Применять знания по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, экологии и охраны труда в 

осуществлении профессиональной деятельности. 

3. Демонстрировать знания основных законов 

математики и физики  в решении транспортных 

задач. 

4. Применять знания геометрии и инженерной 

графики, геодезии, прикладной и теоретической 

механики формулировать аргументы и решать задачи 

на профессиональном уровне.  

5. Применять теоретические и практические  

знания в области  электроники,  телемеханики,  

электроснабжения и оборудования, анализа 

автоматики и связи на железнодорожном транспорте. 

6. Применять основы логистики при рациональном 

взаимодействии всех видов транспорта. 

7. Применять правила перевозок грузов на особых 

условиях, технологии их доставки в условиях 



грузовой коммерческой деятельности. 

8. Применять навыки по автоматизированной 

системе управления, знания по эксплуатационной 

работе и контроль качества выполнения грузовых и 

пассажирских перевозок. 

9. Применять знания в области складирования и 

хранения грузов, перевозок, техническим условиям 

погрузки и крепления грузов, с учетом технологии 

работы промышленного транспорта. 

10. Осуществлять регулирование международными 

перевозками внешнеэкономической деятельности, 

применять на профессиональном уровне 

транспортное право, основы лицензирования, 

менеджмент и экономику предприятий.  

11. Демонстрировать знания по проектированию 

транспортных узлов и сооружений, применять 
правила технической эксплуатации с обеспечением 

безопасности движения железнодорожных станций и 

узлов. 

12. Применять интерпретацию информации 

экспертизы дорожно- транспортных происшествий, 

технической документации и эксплуатации 
транспорта, основываясь на методологическую 

подготовку водителей и организацию безопасности 

дорожного движения. 

13. Осуществлять теоритические основы 

транспортных правил и управлять потоками 

дорожного движения на автомобильных перевозках. 

5 Область профессиональной 

деятельности 

Транспорт 

6 Объекты профессиональной 

деятельности 

Уполномоченные органы в области транспорта 

и обеспечения его безопасности движения на 

государственном, региональном и местном 

уровне управления, предприятия и 

подразделения транспорта, уполномоченные 

органы в области железнодорожного и 

судоходного транспорта, организации 

городского и регионального контроля за 

движением транспорта, а также транспортно-

логистические и транспортно 

экспедиционные компании. 

7 Виды профессиональной деятельности - производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- сервисно-эксплуатационная; 

-научно-исследовательская и 

экспериментальная; 

- расчетно-проектная. 

8 Функции профессиональной 

деятельности 

1) Организация перевозочного процесса и 

управление движением, обеспечение 

безопасности движения, контроль хода 

выполнения перевозочного процесса, 

разработка и внедрение технологических 

процессов работы транспортных объектов; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Выполнение работ в области научно-

технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, 

метрологическому обеспечению, техническому 

контролю; 

3) Анализ и обоснование принимаемых и 

реализуемых решений, изыскание резервов 

сокращения цикла выполнения работ, 

содействие подготовке процесса их 

выполнения, обеспечение необходимыми 

техническими данными, материалами, 

оборудованием; 

4) Разработка методических и нормативных 

материалов, технической документации, а также 

предложений и мероприятий по осуществлению 

разработанных проектов и программ; 

5) Контроль соблюдения технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией 

транспортного и технологического 

оборудования; 

6) Изучение и анализ информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, 

обобщение и их систематизация; 

7) Составление графиков работы, заказов, 

заявок, инструкций, карт, схем и другой 

технической документации, ведение 

отчетности; 

8) Разработка новых технологий с 

использованием компьютерных технологий, 

передового опыта по внедрению достижений 

науки и техники, обеспечивающих 

эффективную работу транспортных 

предприятий. 

9 Требования к предшествующему 

уровню образования  

Среднее, послесреднее, среднее 

профессиональное, высшее образование 



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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SIK 1101      

Современная 
история Казахстана 

 
ООД/ОК 

 
Гос. 

экзамен 

 
2 

 
5 

История 
Казахстана 

(школьный 

курс) 

Философия,  Знать:  исторические основы и периоды становления 
государственности в контексте  всемирного  и евразийского 
исторического процесса;  основополагающую роль исторического 
знания в формировании казахстанской идентичности и 
патриотизма 
Уметь:  соотносить  явления и события исторического прошлого с 

общей парадигмой всемирно-исторического развития 
человеческого общества посредством критического анализа; 
предлагать возможные решения современных проблем на основе 
анализа исторического прошлого и аргументированной 
информации; анализировать особенности и значение современной 
казахстанской модели развития; формировать собственную 
гражданскую позицию на приоритетах взаимопонимания, 
толерантности и демократических ценностей современного 

общества 
Иметь навыки: исторического описания и анализа причин и 
следствий событий современной истории Казахстана; определять 
практический потенциал межкультурного диалога и бережного 
отношения к духовному наследию 
Быть компетентным: в умении демонстрировать знания и 
понимание в современной истории Казахстана; применять знания 
и понимания на профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы в вопросах современной истории 
Казахстана 

 Fil  2102 Философия ООД/ОК Экзамен 3 5 Современная 
история 
Казахстана 
Культуролог
ия, 

История и 

философия 

науки (курс 

магистратуры) 

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления 
философии;  актуальные проблемы современной отечественной и 
мировой философии; 
Уметь: использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 
явлений;  

Иметь навыки: применять полученные знания в жизненных 
ситуациях и в анализе общественных явлений;    
Быть компетентным: в основных философских проблемах и 
направлениях в философии, в основных методах и подходах в 
изучении философских проблем современности. 
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Iya 1103   

Иностранный язык 

ООД/ОК Экзамен 1,2,3 10 Школьная 
программа 

Иностранног
о языка 

Язык для 
специальных 

целей, Язык для 
академических 

целей. . 

Знать: лексический и грамматический минимум иностранного 
языка общего и профессионального характера в объеме, 

необходимом для реализации коммуникативных намерений во 
всех видах речевой деятельности в рамках достигаемого уровня в 
соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения 



иностранными языками;  
Уметь: реализовать свои знания, умения, навыки и практический 

опыт в профессиональной деятельности и в ходе межличностного 
взаимодействия с представителями иной культуры; 
Иметь навыки: устной и письменной иноязычной речи в 
соответствии с достигаемым уровнем, отраженных в дескрипторах 
в рамках стандартов Общеевропейских компетенций уровней 
владения иностранным языком. 
Быть компетентным: в фонетической, лексической и 
грамматической системе иностранного языка. 

 
 

K (R ) Ya 1104 
Казахский  

(русский) язык 

ООД/ОК Экзамен 1,2 10 Школьный 
курс 

Казахского 
(русского) 

языка 

Языковая 
подготовка 

способствует 
успешному 
усвоению 

Казахского(русс
кого) языка в 

профессиональн
ой сфере, 
развивает 

коммуникативны
е способности 

в профессиональ
ной 

деятельности 

Знать: коммуникативный минимум для осуществления 
профессиональной речевой деятельности; грамматический 
минимум, необходимый для построения высказываний, различных 
типов специального текста; основные синтаксические 
конструкции, используемые в профессиональной речи; основные 
способы терминообразования; основные способы перевода; 
общетехнические и содержательное, структурное и 

коммуникативное строение касательно специальности.  
Уметь: понимать устную речь разговорно-бытового, официально-
делового (служебного), профессионального характера; извлекать 
информацию из учебной, технической литературы, деловой 
документации; перерабатывать научный текст, создавая на его 
основе план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию. 
Иметь навыки: коммуникативные, лингво-культурные и 
социокультурные; извлечения из текста необходимой 
информации, описывающей и интерпретирующей  ее в учебно-

профессиональном общении; использование знаний о языковых 
формах выражения различных типов информации научного текста 
для решения учебно-профессиональных задач. 
Быть компетентным: в  продуцировании вторичных научных 
текстов: аннотации, тезисов, резюме, рефератов, докладов; в 
самостоятельном поиске научно-технической информации как 
основы профессиональной деятельности; при обмене 
информацией профессионального характера по определенной теме 

в рамках специальности. 
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IКТ 1105  

Информационно-
коммуникационные 

технологии  
(на анг.языке) 

ООД/ОК Экзамен 1 5 Курс 
школьной 

программы 
информатики 
Иностранный 

язык. 

Транспортная 
логистика, 

Автоматизирова
нные системы 

управления 

Знать: технологии и принципы построения компьютерных сетей; 
принципы функционирования и взаимодействия аппаратного и 
программного обеспечения компьютерной техники; способы 
настройки ОС Microsoft Windows для работы в сети; сетевые 
прикладные программы. 
Уметь: пользоваться вычислительными системами 

профессионально; подключать ПК к сетям и работать в них; 
создавать и проектировать Web - страницы и Web - сайты. 
Иметь навыки: работать с сетевыми приложениями; с 
основными тенденциями развития методов и технологий 
компьютерных сетей; с механизмами передачи данных по каналам 
связи. 
Быть компетентным: в прикладном программном обеспечении 
для создания веб-сайтов и веб-страниц; с возможными ресурсами 
LAN; с интернет-сервисом. 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


  
PОAK 1111 

Право и основы 
антикоррупционной 

культуры      

ООД/КВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Экзамен  
 

2 
 

 
 

5 
 

История 
Казахстана 

Школьная 
программа 

Транспортное 
право 

 
 

Знать: основы права, основные положения Конституции 
Республики Казахстан; основные положения действующего 

законодательства Казахстана; сущность коррупции и причины ее 
происхождения; меру морально-нравственной и правовой 
ответственности за коррупционные правонарушения; 
действующее законодательство, в том числе в области 
противодействия коррупции;  
Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области 
правового регулирования и уметь обращаться к необходимым 
нормативным актам; ориентироваться в действующем 

законодательстве; используя закон, защищать свои права и 
интересы; работать над повышением уровня нравственной и 
правовой культуры; задействовать духовно-нравственные 
механизмы предотвращения коррупции. 
Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по 
вопросам применения норм в современный период; правового 
анализа различных документов; умение анализировать ситуации 
конфликта интересов и морального выбора; совершенствования 

антикоррупционной культуры; действия в ситуации конфликта 
интересов; 
Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым 
вопросам и применения правовых норм на практике; в вопросах 
причин  возникновения  и происхождения коррупции; в вопросах 
сущности и факторах коррупции, и ее различных проявлениях. 
 

  

ENPLVI 1111 
Экономика, навыки 
предпринимательств

а, лидерства и 
восприимчивости 

инноваций       

Школьная 

программа, 
Математика 

Экономика 

предприятия 

Знать: закономерности развития экономических процессов; 

основные концепции, 
 созданные в течение длительной эволюции экономической 
мысли; принципы функционирования рыночного механизма, 
саморегулирования и государственного воздействия на 
экономику; методы генерации предпринимательских идей; 
правовые аспекты предпринимательской деятельности; 
Уметь: систематизировать знания о сущности и формах 
проявления экономических явлений и процессов; применять на 

практике методы научного познания экономических явлений.  
Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций 
социально-экономического развития национальной и мировой 
экономики; междисциплинарного подхода при решении 
экономических проблем; для овладения знаниями для повышения 
квалификации в течение всей жизни;  
Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть 
способным генерировать новые идеи; владеть 

междисциплинарным подходом при решении экономических 
проблем 
 



  
EBZh 1111 Экология 

и безопасность 
жизнедеятельности        

    Для   
успешного 

усвоения 
дисциплины 
достаточно 
знания по 
анатомии, 
биологии, 
химии, 
физике, 

математике, 
истории, 
русскому 
языку в 
объеме 
средней 
школы. 

«Экология и 
БЖД» студенты 

могут 
использовать в 
профессиональн
ой деятельности 
при разработке 
мероприятий по 
повышению 
безопасности 

производственно
й деятельности, 
планировании 
мероприятий по 
повышению 
устойчивости 
работы объектов 
хозяйствования, 

планировании 
мероприятий по 
защите 
производственно
го персонала и 
населения 
техносферы. 

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и 
общества; основные способы и методы защиты компонентов 

окружающей среды; основы законодательства в области  охраны 
окружающей среды; 
концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и 
практические подходы к их решению на глобальном, 
региональном и локальном уровнях; основы законодательства по 
охране окружающей среды; принципы организации безопасных 
производственных процессов;  
Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; 

проводить оценку техногенного воздействия производства на 
окружающую среду;  
Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в 
целом; определения оптимальных условий устойчивого развития 
эколого-экономических систем; природоохранных задач; владения 
стандартными методиками мониторинга окружающей среды; 
оценивать состояние окружающей природной среды и степень 
техногенного воздействия производства на ее компоненты и 

составляющие; 
Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого 
развития и защиты окружающей среды; владеть базовыми научно-
теоретическими знаниями и применять их для решения 
теоретических и практических задач. 
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Kul 1108 

Культурология 

ООД/ОК Экзамен 1 2 Курс 

школьной 
программы 

Социология, 

Политология, 
философия 

Знать: содержание  глобального  культурно-исторического  

процесса,  его  этапы  и основные концептуальные подходы; 
теоретические основы и понятийный аппарат психологической 
науки; ключевые принципы и разнообразия основных 
психологических подходов; способы личностного и 
профессионального самопознания и саморазвития; способы 
построения межличностных отношений. 
Уметь: использовать общекультурное и нравственно-этическое  
наследие  в профессиональной деятельности. Оценивать место 

культуры в жизни человека; использовать теоретические и 
практические знания, полученные в ходе освоения курса, для 
анализа психологической составляющей жизни и деятельности 
людей и решения задач профессиональной деятельности и 
саморазвития 
Иметь навыки: основными обще-гуманитарными категориями, 
методом   анализа социокультурных процессов, навыками 
бережного отношения к культурным ценностям и 

социокультурной открытости;  
Быть компетентным: в формирований общекультурных 
компетенций: способностью и готовностью осуществлять свою 
деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом 
принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Psy 1109 
Психология 

ООД/ОК Экзамен 1 2 Курс 
школьной 
программы 

Философия Знать: основные этапы развития психологии и её важнейших 
отраслей; основные закономерности психических явлений, 
процессов и состояний; основные методы исследования 



психических функций; функции сознания, структуры 
самосознания 

основы психологии эмоциональных и волевых процессов; 
психологическую структуру личности; типы темперамента, типы 
характера, виды акцентуаций личности; особенности 
межличностных отношений, уровни, средства и виды общения. 
Уметь: оценивать психологическое состояние и поведение, 
свойства личности при коммуникациях в социуме и медицинской 
среде; анализировать психологические явления в различных 
сферах жизнедеятельности человека; проводить самоанализ и 

самооценку. 
Иметь навыки: эффективного общения в группе, коллективе 
построения  бесконфликтных взаимоотношений.  

Soc 1106  
Социология 

ООД/ОК Экзамен 2 2 Психология Философия Знать: сущность, возможности, границы, перспективы и основные 
виды политики;  сущность, систему, источники и функции 
политической власти;  сущность политических процессов и роль в 
них политических партий и общественных движений.   

Уметь:.Уметь компетентно анализировать реальные политические 
процессы; самостоятельно работать над источниками и 
литературой в целях систематизации и углубления своих 
политологических знаний. 
Иметь навыки: политического анализа и прогноза политических 
социальных ситуаций в стране и мире;оценивания перспективы 
развития современных политических процессов. 
Быть компетентным: в получении систематизированных 
знаниях о строении и развитии общества. 

Pol 1107 
Политология  

ООД/ОК Экзамен 2 2 Психология Философия Знать: предмет, структуру и функции социологии, основные 
законы и категории изучаемой дисциплины;  природу социальных 
процессов, возникновения специфических интересов социальных 
общностей и групп; социальную структуру личности как субъекта 
социального действия и социального взаимодействия; основные 
социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 
общественных отношений; типы и структуру социальных 

организаций, механизм управления ими.  
Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в 
обществе  

Иметь навыки: социологического анализа и прогноза 
социальных (общественных) ситуаций; владения и применения 
знаний по социологии, позволяющие в полном объеме подготовки 
и организации конкретного социологического исследования 
Быть компетентным: в получении систематизированных 

знаниях о строении и развитии общества. 
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FК 1110 Физическая 
культура 

 
Физкультура 
(лечебная) 

ООД/ОК Экзамен  1,2,3,
4 

8 Физкультур

а 

(школьный 

курс) 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Знать: основы и правила здорового образа жизни, выполнять 
физические упражнения ,  правила техники безопасности на 

занятиях физического воспитания ,причины возникновения травм 
во время занятий физическими  упражнениями, роль физической 
культуры и спорта в современном  обществе и в духовном 
воспитании личности. 
Уметь: владеть техникой выполнения упражнений; применять  
изученные приемы игры и индивидуальные тактические задачи в 
учебной игре; развивать физические качества выполнять 
контрольные нормативы и тесты, предусмотренные  программой; 

пользоваться современным спортивным инвентарем  и 
оборудованием, специальными техническими средствами  с целью 
повышения  эффективности самостоятельных форм занятий 
физической культурой. контролировать  и регулировать  
функциональное состояние организма при выполнении  
физических упражнений; оставлять комплексы физических 
упражнений для формирования профессионально значимых 
физических и психомоторных качеств; составлять  комплексы 

утренней  физзарядки, судить соревнования. 
Иметь навыки: постоянных занятий физической культурой и 
воспитание волевых качеств,повышения уровня здоровья  
физической и умственной  работаспособности. 
Быть компетентным:вопросах истории спортивных событий , 
достижений, применять знания ЗОЖ в повседневной жизни. 
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VM I 1201 Высшая 

математика I 

БД/ВК Экзамен 1 4 Алгебра 
школьная 

программа 

Экономика 
предприятия, 

Автоматизирова
нное система 
управления 

Знать: основные законы современной математики в их взаимной 
связи; - понимать влияние основных закономерностей 

современной математики на создание стройной математической 
науки и научной картины мира; - логику развития математики; - 
знать границы применимости основных законов математики; - 
знать перспективы развития математики; - как пользоваться 
существующей парадигмой современной науки. 
Уметь: строить математические модели; - ставить математические 
задачи;  использовать основные методологические принципы для 
решения математических задач; приобрести практические навыки: 

- обобщения экспериментального и расчетно–теоретического 
материала своей научно-исследовательской работы на основе 
методологии современной математики;  овладения знаниями, 
которые найдут применения в профессиональной деятельности 
бакалавра при использовании их для создания новых технологий; - 
овладения логикой развития математики; - вооружения 
методологическими принципами исследования реальных 
процессов 

 Иметь навыки: по применению математического аппарата при 
решении задач повседневной практики;  
Быть компетентным: в развитии умения и способности 
самостоятельно пополнять свое образование, в применении 
математических методов и их практического использования. 

VM II 1202 Высшая 
математика II 

БД/ВК Экзамен 2 3 Высшая 
математика I 

Экономика 
предприятия, 
Автоматизирова

Знать: основные понятия, определения, формулы, теоремы и 
методы решения теоретических и практических задач;  
Уметь: применять математические методы к решению задач по 



нное система 
управления 

своей специальности;  
Иметь навыки: по применению математического аппарата при 

решении задач повседневной практики;  
Быть компетентным: в развитии умения и способности 
самостоятельно пополнять свое образование, в применении 
математических методов и их практического использования. 

 
Fiz 1203 Физика I 

БД/ВК Экзамен  
 
1 

 

 
 
5 

 

Курс 
школьной 
программы 

Прикладная 
механика, 
Электротехника 

и основы 
электроники 
 

Знать: основные физические явления и законы классической и 
современной физики; методы физического исследования; влияние 
физики как науки на развитие техники; связь физики с другими 

науками и ее роль в решении научно-технических проблем  
специальности. 
Уметь: использовать современные физические принципы в тех 
областях техники, в которых обучающиеся специализируются; 
формулировать законы физики; определять величины, 
описывающие явления и законы; устанавливать связь между ними 
(выражать эту связь аналитически, графически, словами); 
применять основные законы и принципы физики в стандартных 

ситуациях; строить модель физического явления с указанием 
границы применения. 
Иметь навыки: проведения экспериментальных научных 
исследований физических явлений  путём: планирования 
эксперимента (частично); записи результатов измерений; 
обработки и оценки полученных результатов при решении задач и 
проведении эксперимента; составления таблиц и графиков; оценки 
точности совпадения экспериментов с теоретическими данными. 
Быть компетентным: в формировании понимания  смысла и 

законов, взаимосвязи между  ними, целостного представления  о 
физической  картине мира  и развитие  интересов  и способностей  
обучающихся  на основе познавательной и  творческой 
деятельности 

 
 
UP 1205  Учебная 

практика 

БД/ВК Итоговая 
оценка по 
практике 

2 1 Введение в 
специальност
ь 

Организация 
перевозок и 
управление 

движением, 
Производственна
я практика 

Знать: анализировать документы, регламентирующие работу 
транспорта в целом и его объектов в частности; - использовать 
программное обеспечение для решения транспортных задач;  

применять компьютерные средства 
Уметь:  анализировать документы, регламентирующие работу 
транспорта в целом и его объектов в частности; - использовать 
программное обеспечение для решения транспортных задач;  
применять компьютерные средства 
Иметь навыки: - ведении технической документации, контроля 
выполнения заданий и графиков; - использовании в работе 
информационных технологий для обработки оперативной 

информации;  
Быть компетентным: - расчётах норм времени на выполнение 
операций; - расчётах показателей работы объектов транспорта 
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NGIG 2204  

Начертательная 
геометрия и 

инженерная графика 

БД/ВК Экзамен 3 5 Алгебра, 
Геометрия, 
Физика. 

Прикладная 
механика 
 

 Знать: основные требования стандартов ЕСКД к чертежам и 
схемам; методы проецирования; общие правила построения 
изображений; условности и упрощения; способы конструирования 
различных пространственных объектов; построение 
аксонометрических проекций;  отличие выполнения строительных 

чертежей от машиностроительных. 



Уметь: выполнять чертежи геометрических построений,  
проекционных чертежей, выполнять аксонометрические проекции 

Иметь навыки: Анализировать и синтезировать 
пространственные формы 
Быть компетентным: читать и излагать технические мысли с 
помощью чертежа. 

Geo 1207  Геодезия     БД/ВК Экзамен 2 3 Высшая 
математика 

Прикладная 
механика,   
 

знать:         
- общие принципы управления эксплуатационной работой 
железных дорог, основанные на применении передовой техники и 

технологий; 
- работы отдельных железных подразделений с учетом 
применения автоматизированной системы управления сетью 
железных дорог, дорогой и входящими в нее подразделениями; 
- иметь представление о воздействии несохранных перевозок, 
негативных свойствах грузов на окружающую среду, тенденция 
совершенствования тары и упаковки грузов  
- теоретические основ по оптимизаций производственных 

процессов железнодорожных станций и узлов 

уметь:  
- умаеть владеть знаниями об общих закономерностях и 
тенденциях технического оснащения, методах работы и 
совершенствования видов транспорта, а также путях и 
перспективах развития транспортной системы РК; 

Иметь навыки:  
- знать комплексную систему обеспечения безопасности движения 
на железнодорожном транспорте; 

Быть компетентным: порядок квалификации допускаемых 
нарушений безопасности движения поездов и маневровой работы 
и современное ее состояние, причины вызывающие нарушения 
безопасности движения поездов ; 

PM 2208  
Прикладная 
механика    

БД/КВ Экзамен 4 4 Начертательн
ая геометрия 
и 

инженерная 
графика, 

Основы 
проектирования 
транспортных 

устройств и 
сооружений  

 

Знать: основы устройства типовых механизмов и машин;  
основные методы определения кинематических характеристик 
звеньев и силовых факторов, действующих на звенья в процессе 

работы механизма; основные методы исследования напряжённо-
деформированного состояния и выполнения расчётов на 
прочность типовых элементов;  методы проектных и проверочных 
расчётов типовых деталей машин; последовательность 
проектирования изделий и основные стадии выполнения 
конструкторской разработки; основы обеспечения 
взаимозаменяемости элементов конструкции. 
Уметь: пользоваться терминологией, принятой в различных 

разделах прикладной механики; выбирать аналоги и прототипы 
конструкций при проектировании;  
Иметь навыки: выполнять инженерные расчёты и 
конструировать несложные типовые механические устройства, 
обеспечивая их работоспособность; Быть компетентным: 

разрабатывать конструкторскую документацию простых типовых 
деталей в соответствии с требованиями ЕСКД. 

 

TM 2208  

Начертательн

ая геометрия 

Основы 

проектирования 

Знать: основы методов структурного, кинематического, силового 

и динамического анализа механизмов; принципы инженерных 



Теоретическая 
механика 

и 
инженерная 

графика, 

транспортных 
устройств и 

сооружений  

 

расчётов на прочность типовых элементов изделий.  
Уметь: основы прочностных расчётов и конструирования деталей 

машин, о последовательности проектирования изделий и 
основных стадиях выполнения конструкторской разработки;  
Иметь навыки: Первичные навыки практического 
проектирования и конструирования механических устройств.  
Быть компетентным: Формировать и развивать творческие 
начала личности при выполнении курсового проекта и 
углублённой проработке раздела курса в процессе 
самостоятельной работы. 

 
NTD 08  

Начально- 
технические 
дисциплин 

 
Gruz 2209  

Грузоведение    

БД/ВК Экзамен 3 5 Высшая 
математика, 
Физика, 
Экология и 
БЖД 

Взаимодействия 
видов 
транспорта. 

 

Знать: Формы взаимодействия видов транспорта; общие 
закономерности развития технических средств и эксплуатации 
видов транспорта; особенности видов транспорта в единой 
транспортной системе; технико-эксплуатационные 
характеристики видов транспорта 
Уметь: Выбирать технические средства, обеспечивающие 
взаимодействие видов транспорта; Иметь навыки: Определить 

структуру и мощности транспортных узлов. 
Быть компетентным : Владеть знаниями об общих 
закономерностях и тенденциях технического оснащения, методах 
работы и совершенствования видов транспорта, а также путях и 
перспективах развития транспортной системы РК; 

 VVT 2210 
Взаимодействие 

видов транспорта    

БД/ВК Экзамен 4 4 Организация 
перевозок и 
управление 
движением, 
Транспортно
е право 

Основы 
лицензирования 
и менеджмент 
предприятия, 
Транспортно – 
грузовые 
системы 

 

Знать: формы взаимодействия различных  видов транспорта; 
общие закономерности развития технических средств и 
эксплуатации различных видов транспорта; особенности разных 
видов транспорта в единой транспортной системе; технико-
экономические характеристики видов транспорта. 
Уметь: выбрать технические средства, обеспечивающие 
взаимодействие различных видов транспорта; определить 

структуру и мощности транспортных узлов, рассчитать потребные 
площади складских помещений и площадок в  пунктах перевалки 
с одного вида транспорта на другой, определить технологические 
схемы перегрузки основных грузов в пунктах стыкования 
различных видов транспорта; 
Иметь навыки:  об организации мультимодальных перевозок, о 
выявлении технологических схем между элементами 
перевозочного процесса, о согласовании временных режимов 
работы различных видов транспорта, о координации работы 

различных видов транспорта при пассажирских перевозок. 
Быть компетентным : По организации взаимодействие 
различных видов транспорта при бесперегрузочных перевозках.  

OPUD 2211 
Организация 
перевозок и 
управление 

движением                   

БД/ВК Экзамен 3 5 Высшая 
математика, 
Физика, 
Экология и 

основы БЖД 

Взаимодействия 
видов 
транспорта. 
Автоматика, 

телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте, 

Уметь: 
-владеть знаниями об общих закономерностях и тенденциях 
технического оснащения, методах работы и совершенствования 
видов транспорта, а также путях и перспективах развития 

транспортной системы РК; 

 Знать:   
-формы взаимодействия видов транспорта; общие закономерности 
развития технических средств и эксплуатации видов транспорта; 



 особенности видов транспорта в единой транспортной системе; 
технико-эксплуатационные характеристики видов транспорта. 

- использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
производственных условиях; 
Иметь навыки:  : 
- в оперативных условиях принимать решения по обслуживанию 
перевозочного процесса с учетом эффективного использования 
транспортных средств на основе анализа деятельности 
транспортных объектов; 
Быть компетентным : 

- выполнять технико-экономические расчеты по мероприятиям, 
обеспечивающим эффективность работы транспорта; 

EOE 2212 
Электротехника и 

основы электроники 

БД/КВ Экзамен 4 5 Физика. Основы 
проектирования 
транспортных 
устройств и 
сооружения 

 

знать: основы теории электрических цепей постоянного, 
переменного и трехфазного тока, основы теории  и принцип 
действия трансформатора и электрических машин,  важнейшие 
положения метрологии  и основные методы электрических  
измерений.   

уметь: применять основные законы и соотношения электрических 
цепей постоянного, переменного и трехфазного тока для их 
анализа и расчета,  
 Иметь навыки:  : 
Читать электрические схемы и понимать назначение основных 
узлов элеткрообородувания. 

EО 2212 
Электорснабжение и 

оборудование 

Физика. Основы 
проектирования 

транспортных 
устройств и 
сооружения 

 

знать: элементную базу современных электронных устройств, 
характеристики и параметры полупроводниковых приборов и 

интегральных схем, общие правила эксплуатации 
полупроводниковых приборов и интегральных схем.   
уметь: оценивать погрешности измерений и проводить поверку 
электроизмерительных приборов; 

Иметь навыки:   
Выбирать полупроводниковый прибор и интегральную схему для 
работы в электронных схемах, пользуясь справочной литературой. 

  
TL 2213 

Транспортная 
логистика          

БД/КВ Экзамен 4 
 

5 Грузоведение 
 

Контейнеризаци
я грузовых 
перевозок, 
Управление 
грузовой и 
коммерческой 
работой 
 

 Знать: 
-самостоятельного овладения новыми знаниями в области 
транспортной логистики; 
- организации систем доставки на принципах транспортной 
логистики. 

Уметь: 
- находить возможности повышения эффективности перевозок 
исходя из логистической концепции; 
Иметь навыки:   Применять логистические принципы 

управления перевозками. 
Быть компетентным : 
Решать задачи выбора системы доставки материалов. 

Грузоведение 
 

Контейнеризаци
я грузовых 
перевозок, 
Управление 

грузовой и 
коммерческой 

Знать: логистические аспекты функционирования производства; 
информационное обеспечение логистики; ключевые и 
поддерживающие функции логистических систем; логистическое 
проектирование и управление; логистические особенности 

формирования и управления макросистемами; государственное 
регулирование и поддержка логистических систем. 

OL 2213 Основы 
логистики 



работой 
 

Уметь: предлагать качественное производственное 
обслуживание; разрабатывать технологические схемы 

материалопотоков;  
Иметь навыки:  Управлять базовыми функциями логистической 
информационной системы в логистике; рассчитывать 
оптимальную структуру складского оборудования;  
Быть компетентным : 
решать задачи выбора системы доставки материалов. 

OD 09 

Общепрофессио
нальных 
дисциплин 

 

TUPKG 3214 
Технические 

условия погрузки и 
крепление грузов 

БД/КВ Экзамен 6 4 Грузоведение

, 
Взаимодейст
вие видов 
транспорта 

Хладотранспорт 

и основы 
теплотехники, 
Контейнеризиац
ия грузовых 
перевозок. 

 

знать: физико – химические свойства и объемно – массовые 

характеристики основных массовых грузов, влияющих на условия 
перевозки, перегрузки и хранения, виды тары и упаковочные 
материалы, обеспечивающие сохранность перевозимых грузов, 
способа размещения и закрепления груза в вагоне, основные 
принципы и пути сокращения потерь грузов в пути следования.    
уметь: правильно классифицировать груз и определять его группу 
в тарифной, плановой и учебной номенклатуре; выбрать тип тары, 
упаковочные материалы и провести расчеты на прочность, в 

соответствии с транспортной характеристикой груза;  
Иметь навыки:  определить оптимальные условия перевозок и 
комплекс мероприятий по сокращению потерь груза;  
Быть компетентным : правильно разместить груз в вагоне и 
рассчитать мощность элементов крепления. 

AD 3214 
Автомобильные 
дороги 

Организация 
перевозок и 
управление 

движением, 
транспортное 
право 

Служба 
дорожной 
полиции, 

Дорожные 
условия и 
безопасность 
дорожного 
движения. 

 

знать: 
- методы организации работ по строительству, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог; 

- методы технико-экономического обоснования выбора 
оптимальных решений организации строительства и ремонта 
автомобильных дорог; 
- методы учета и отчетности в дорожных организациях с 
использованием АСУС; 
- методику разработки годовых планов.   

уметь: 
- Рассчитать основные технико-экономические показатели; 

- провести обработку результатов нормативного наблюдения 
методом хронометража работников и административно-
управленческого персонала. 
Иметь навыки:  Рассчитать заработную плату в бригадах с 
учетом коэффициента трудового участия. 

OVEDPRMP 2215 
Организация  ВЭД и 

правила 

регулирования 
международными 

перевозками   

БД/КВ Экзамен 4 4 Экономика, 
навыки 
предпринима

тельства, 
лидерства и 
восприимчив
ости 
инноваций    

Правила 
перевозок 
грузов, 

Контейнеризаци
я грузовых 
перевозок. 
 

 знать: основы решение следующих задач: формирование 
исходных представлений о государственно-правовых явлениях; 
понимание закономерностей возникновения, развития и 

функционирования государства и права. 
уметь: уяснять смысл и содержание основных юридических 
понятий; овладение специфической юридической терминологией;  
Иметь навыки:  Изучение основных положений таких базовых 
отраслей казахстанского права как: Быть компетентным : 
конституционное, гражданское, уголовное и административное 
право 

Право и 
основы 

Служба 
дорожной 

знать: основы методологии подготовки водителей. 
уметь: ориентироваться по карте, об овладении методами 



MOPV 2215 
Методологические 

основы подготовки 
водителей       

антикоррупц
ионной 

культуры      , 
Организация 
перевозок и 
управление 
движением 

полиции, 
Дорожные 

условия и 
безопасность 
дорожного 
движения, 
Технические 
средства 
организации 
дорожного 

движения.      

исследования и анализа ДТП, изучении основных направлений 
деятельности служб; 

 Иметь навыки: организации движения в дорожных органах, 
оформлении письменных работ. 

  
PPG 3216 Правила 
перевозки грузов 

БД/КВ Экзамен 5 
 

3 
 

Грузоведение
, 
Организация 
перевозок и 
управление 
движением 

Приобретенные 
навыки при 
написании 
дипломной 
работы 

знать: порядок составления планов перевозок и учетной карточки 
выполнения плана перевозок, правила приема к перевозке и 
выдачи грузов получателям, порядок заполнения перевозочных 
документов, условия перевозок грузов, порядок эксплуатации 
подъездных путей, порядок составления актов, предъявление и 
рассмотрений претензий. 

уметь: составлять заявки на перевозки учетные и отчетные 
документы, выбирать условия перевозки грузов, определять сроки 
погрузки, выгрузки и доставки грузов, составлять акты и 
претензии, о мероприятиях, направленных на совершенствование 
условий перевозок и взаимодействия между различными видами 
транспорта при выполнении перевозочного процесса; 
Иметь навыки:  О нормах точности взвешивания грузов и 
естественной убыли массы грузов при перевозках, о современном 
состоянии, направлениях развития и применения наиболее 

прогрессивных перевозочных средствах, автоматизации 
оформления перевозок 
Быть компетентным : Порядок составления актов, предъявление 
и рассмотрений претензий. 

EDTP 3216 
Экспертиза 
дорожно-

транспортных 
происшествий     

Транспортно
е право, 
Организация 

перевозок и 
управление 
движением 

Приобретенные 
навыки при 
написании 

дипломной 
работы 

Знать: основные положения нормативных документов по 
проведению экспертизы дорожно-транспортных происшествий; 
теоретические основы организации проведения экспертизы 

дорожно-транспортных происшествий. 
Уметь: оценить последствия развития автомобилизации; 
самостоятельно проводить экспертизу ДТП на основе 
современного научно – методического аппарата исследования 
ДТП;  
Иметь навыки:  Знать компетенцию, права и обязанности 
судебного эксперта – автотехника; исследовать материалы ДТП;  
Быть компетентным : Разрабатывать проектные решения по 

организации по организации движения 

UGKR 3217 
Управление 
грузовой и 

коммерческой 
работой 

БД/КВ Экзамен 6 
 

5 
 

Грузоведение
, 
Взаимодейст
вия видов 
транспорта 

Контейнеризаци
я грузовых 
перевозок, 
Автомотизирова
нные системы 
управления 

 Знать: технические средства грузовой работы, прогрессивные 
способы организации перевозок, в том числе контейнерных и 
пакетных, существо коммерческой деятельности специалистов по 
организации и управлению перевозками; основные принципы 
транспортного права, построения тарифов и организационной 
структуры управления грузовой и коммерческой работой 
железных дорог в условиях рыночных отношений, основы 

оперативного планирования перевозок, современные методы 



транспортно – экспедиционного обслуживания юридических и 
физических лиц, перевозок грузов в, прямых смешанных и 

международных сообщениях.  
Уметь: методы организации грузовой и коммерческой работы на 
станциях и подъездных путях на основе прогрессивной 
технологии, автоматизированных систем фирменного 
транспортного обслуживания (СФТО) и комплексной 
механизации и автоматизации погрузочно – разгрузочных работ, 
использование средств вычислительной техники в условиях АСУ 
в режиме АСОУП и ЕМПП,  

Иметь навыки:  Владеть методикой оценки получения 
экономического эффекта от мероприятия по совершенствованию 
технического оснащения и технологии грузовой и коммерческой 
работы, организации вагонопотоков с мест погрузки,  
Быть компетентным : Осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности движения поездов, сохранности 
перевозимых грузов и защиты окружающей среды при перевозке 
различных грузов особенно при перевозке опасных, тяжеловесных 

и сыпучих грузов. 

Minor 2                                              
Дисциплина                                                  

 

  Согласно каталогу дополнительной образовательной 

программы (Минор) 

  
TSODD 3217 
Технические 

средства 
организации 
дорожного 
движения      

Методологич
еские основы 
подготовки 

водителей 

Техническая 
эксплуатация 
автомобилей, 

Дорожные 
условия и 
безопасность 
дорожного 
движения 

 Знать: основные показатели и характеристики транспортной 
работы дороги, особенности работы дороги как транспортного 
сооружения, закономерности движения транспортных потоков. 

Уметь: проводить обследование дорог, оценивать режимы 
движения транспортных потоков и безопасности движения;  
Иметь навыки:  Разрабатывать мероприятия по повышению 
транспортно – эксплуатационных качеств дорог и безопасности 
движения.  

KGP 4218 
Контейнеризация 
грузовых перевозок 

БД/КВ Экзамен 7 
 

5 
 

Организация 
грузовой и 

коммерческо
й работы, 
Управление 
грузовой и 
коммерческо
й работы 

Приобретенные 
навыки при 

написании 
дипломной 
работы 

Знать: технические средства грузовой и коммерческой работы, 
прогрессивные способы организации перевозок в транспортных 

логистических системах в том числе контейнерных и пакетных, 
основы коммерческой деятельности специалистов по организации 
и управлению перевозками; основные принципы транспортного 
права, построения тарифов и организационной структуры 
управления грузовой и коммерческой работой железных дорог, 
основы оперативного планирования перевозок, современные 
методы транспортно – экспедиционного обслуживания 
предприятий, организаций и граждан страны, перевозок грузов в 
прямых смешанных и международных сообщениях. 

Уметь: использовать организацию грузовой и коммерческой 
работы на основе прогрессивной технологии, автоматизированные 
системы управления и комплексной механизации и автоматизации 
погрузочно – разгрузочных работ, пользоваться средствами 
вычислительной техники в условиях АСУ; 
Иметь навыки:  объективно оценивать с точки зрения получения 
экономического эффекта мероприятия по совершенствованию 
технического оснащения и технологии грузовой и коммерческой 

работы, осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности 



движения поездов,  
Быть компетентным : Сохранности и защиты окружающей 

среды при перевозке различных грузов, особенно при перевозке 
опасных, тяжеловесных и сыпучих грузов. 

TEA 4218 
Техническая 
эксплуатация 
автомобилей     

Организация 
дорожного 
движения, 
Организация 
перевозок и 

управление 
движением.  
 

Приобретенные 
навыки при 
написании 
дипломной 
работы 

знать: Задачи овладения системой знаний о технической 
эксплуатации автомобилей, организации и управления процессами 
технического обслуживания и текущего ремонта (ТО и ТР) 
подвижного состава автомобильного транспорта, снабжения, 
хранения, раздачи, нормирования расхода эксплуатационных и 

ремонтных материалов, запасных частей и агрегатов.  
уметь: изучение устройства, основных принципов работы и 
способов пользования современным гаражным оборудованием, 
приборами и приспособлениями, применяемыми при ТО и ТР 
подвижного состава;  
Иметь навыки:  обучение самостоятельно решать 
технологические задачи организации технической эксплуатации 
автомобилей на основе совершенствования методов 

проектирования производственно-технической базы;  
Быть компетентным : Приобретение навыков для  
самостоятельной работы. 

 ТР 2219 
Транспортное право    

БД/КВ 
 

Экзамен 
 

3 4 Право и 
основы 
антикоррупц
ионной 
культуры      

Организация  
ВЭД и правила 
регулирования 
международным
и перевозками, 

Транспортная 
логистика 

знать:  
- ориентироваться и аналитически воспринимать явления 
правовой действительности; 
- использовать на практике правовые знания; 
- анализировать, самостоятельно мыслить, иметь определенную 

методологическую базу для усвоения предмета; 

уметь: 
- понимать суть складывающейся правовой ситуации; 
- самостоятельно расширять кругозор, развивать способности к 
правоприменительной деятельность 
Иметь навыки:  - работы с текстами нормативно-правовых актов; 
- решение возникающих ситуаций с позиции права; 
Быть компетентным :  работать над собой, для развития 

активной жизненной позиции. 

 

OOD 2219 Основы 
офисной 

документации 

Право и 
основы 
антикоррупц
ионной 
культуры      

Организация 
ВЭД и правила 
регулирования 
международным
и перевозками 

знать: составление и формирование документов, организация 
служб делопроизводства, совокупность работ, связанных с 
созданием документов, их регистрацией, классификацией, 
движением, учета и хранение.   
уметь:  определять значение документационного обеспечения 
управления; историю письменных коммуникаций;  
Иметь навыки:  Основные понятия и нормативные документы 

по делопроизводству;  
Быть компетентным :  Документы регламентирующие процесс 
делопроизводства на предприятиях. 

 PP I 2206 
Производственная 
практика 

БД/ВК 
 

Итоговая 
оценка по 
практике 

4 3 Учебная 
практика 

Управление 
эксплуатационно
й работой и 
качеством 

перевозок,  
Преддипломная 

Знать: оперативное планирование, формы и структуру 
управления работой на транспорте (по видам);  основы 
эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта; 
систему учета, отчета и анализа работы; основные требования к 

работникам по документам, регламентирующим безопасность 
движения на транспорте; состав, функции и возможности 



практика использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать документы, регламентирующие работу 
транспорта в целом и его объектов в частности - использовать 
программное обеспечение для решения транспортных задач;  
применять компьютерные средства;  
Иметь навыки:  применения теоретических знаний в области 
оперативного регулирования и координации деятельности; - 
применения действующих положений по организации 
пассажирских перевозок; самостоятельного поиска необходимой 

информации; 
Быть компетентным: ведения технической документации, 
контроля выполнения заданий и графиков; использования в работе 
информационных технологий для обработки оперативной 
информации; расчета норм времени на выполнение операций - 
расчета показателей работы объекта практики 

UERNTS 10 

Управление 
эксплуатационн
ой работой и 
надежность 
транспортных 
средств    

 

UERKP I 3220 
Управление 

эксплуатационной 
работой и качеством 

перевозок  I    

БД/КВ Экзамен 5 5 Автоматика, 

телемеханика 
и связь на 
транспорт, 
Организация 
перевозок и 
управление 
движением 

Автоматизирова

нноые  системы 
управления 

Знать: общие принципы эксплуатационной работой железных 

дорог, основанные на применении передовой техники и 
технологии, работы отдельных железных подразделений с учетом 
применения автоматизированной системы управления сетью 
железных дорог, дорогой и входящими в нее подразделениями, 
теоретические основы по оптимизации производственных 
процессов железнодорожных станций и узлов, а следовательно, и 
всего комплекса, входящего в технологию их работы с учетом 
экономической эффективности при выполнении плановых 
заданий. 

уметь: использовать теоретические основы изучаемой 
дисциплины в производственных условиях, создавать передовую 
технологию работы железнодорожных станций, других 
железнодорожных подразделений с использованием передовых 
методов производственников в оперативных условиях; 
Иметь навыки:  принимать решения по обслуживанию 
перевозочного процесса с учетом эффективного использования 
подвижного состава на основе деятельности подразделений 

железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов 
сети); 
 
Быть компетентным :  выполнять технико – экономические 
расчеты по мероприятиям обеспечивающим эффективность 
работы железнодорожного транспорта. 
 

Minor 

Дисциплина 1                                                                                                                          

      Согласно каталогу дополнительной образовательной 

программы (Минор) 

 

ODD I 3220 
Организация 
дорожного 
движения I   

БД/КВ Экзамен 5 5 Право и 

основы 
антикоррупц
ионной 
культуры     , 
Организация 
перевозок и 

Служба 

дорожной 
полиции, 
Дорожные 
условия и 
безопасность 
дорожного 

Знать: основные положения нормативных документов по 

обеспечению организации дорожного движения, теоретические 
основы организации движения, основные пути решения проблемы 
обеспечения безопасности и эффективности дорожного движения, 
методы анализа ДТП, выявление и ликвидации опасных участков 
улично – дорожной сети, способы оценки эффективности 
мероприятий по ОДД, методы организации движения массового 



управление 
движением 

движения. 
 

пассажирского транспорта, связь мероприятий по ОДД с 
экономическими и экологическими оценками, порядок 

организации проектирования и оформления инженерных 
проектов, основы оперативной организации движения и принципы 
обеспечения безопасности движения транспортных средств.     
Уметь: оценивать последствия развития автомобилизации, 
разрабатывать конкретные мероприятия по оперативной 
организации дорожного движения, вносить предложения по 
организации постоянных, временных и задержанных стоянок 
транспорта, оценивать экономические и экологические результаты 

внедрения мероприятия о ОДД, 
Иметь навыки:   исследовать эффективность организации 
движения транспортных и пешеходных потоков, исследовать 
материалы ДТП,  
Быть компетентным :  разрабатывать проектные решения по 
организации движения.   

UERKP II 3221 

Управление 
эксплуатационной 

работой и качеством 
перевозок  II   

БД/КВ 

 

Экзамен 

 

6 

 

5 

 

Автоматика, 

телемеханика 
и связь на 
транспорт, 
Организация 
перевозок и 
управление 
движением 

Автоматизирова

нное  системы 
управления 

знать: общие принципы эксплуатационной работой железных 

дорог, основанные на применении передовой техники и 
технологии, работы отдельных железных подразделений с учетом 
применения автоматизированной системы управления сетью 
железных дорог, дорогой и входящими в нее подразделениями, 
теоретические основы по оптимизации производственных 
процессов железнодорожных станций и узлов, а следовательно, и 
всего комплекса, входящего в технологию их работы с учетом 
экономической эффективности при выполнении плановых 
заданий. 

уметь: использовать теоретические основы изучаемой 
дисциплины в производственных условиях, создавать передовую 
технологию работы железнодорожных станций, других 
железнодорожных подразделений с использованием передовых 
методов производственников в оперативных условиях; 
Иметь навыки:   Принимать решения по обслуживанию 
перевозочного процесса с учетом эффективного использования 
подвижного состава на основе деятельности подразделений 

железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов 
сети),  
Быть компетентным :  Выполнять технико – экономические 
расчеты по мероприятиям обеспечивающим эффективность 
работы железнодорожного транспорта. 

ODDII  3221 
Организация 

дорожного 
движения  II            

Право и 
основы 

антикоррупц
ионной 
культуры     
культуры, 
Организация 
перевозок и 
управление 
движением 

Дорожные 
условия и 

безопасность 
дорожного 
движения  

Знать: основные положения нормативных документов по 
обеспечению организации дорожного движения, теоретические 

основы организации движения, основные пути решения проблемы 
обеспечения безопасности и эффективности дорожного движения, 
методы анализа ДТП, выявление и ликвидации опасных участков 
улично – дорожной сети, способы оценки эффективности 
мероприятий по ОДД, методы организации движения массового 
пассажирского транспорта, связь мероприятий по ОДД с 
экономическими и экологическими оценками, порядок 
организации проектирования и оформления инженерных 
проектов, основы оперативной организации движения и принципы 



обеспечения безопасности движения транспортных средств.     
Уметь: оценивать последствия развития автомобилизации, 

разрабатывать конкретные мероприятия по оперативной 
организации дорожного движения, вносить предложения по 
организации постоянных, временных и задержанных стоянок 
транспорта, оценивать экономические и экологические результаты 
внедрения мероприятия о ОДД; 
Иметь навыки:   Исследовать эффективность организации 
движения транспортных и пешеходных потоков, исследовать 
материалы ДТП,  

Быть компетентным :  разрабатывать проектные решения по 
организации движения 

UPP 4222 
Управление 

пассажирскими 
перевозками 

БД/КВ Экзамен 7 
 

5 Организация 
перевозок и 
управление 
движением 

Приобретенные 
навыки при 
написании 
дипломной 
работы 

Знать: общие принципы управления пассажирскими перевозками, 
основанные на передовой технике и технологии; теоретические 
основы по оптимизации производственных процессов 
железнодорожных пассажирских станций: систему организации 
пассажиропотоков на сети железных дорог с учетом оптимизации 

задач при составлении плана формирования; построение графика 
движения поездов; определение пропускной способности.   
Уметь: использовать теоретические основы изучаемой 
дисциплины в производственных условиях; создавать передовую 
технологию работы железнодорожных подразделений;  
Иметь навыки: принимать оперативные решения по 
обслуживанию перевозок пассажиров с учетом эффективного 
использования подвижного состава; Быть компетентным :  
выполнять технико-экономические расчеты.  

DUBDD 4222 
Дорожные условия и 

безопасность 
дорожного 
движения       

Организация 
дорожного 
движения, 
Характерист
ика 
транспортны
х потоков. 

Приобретенные 
навыки при 
написании 
дипломной 
работы 

Знать: основные показатели и характеристики транспортной 
работы дороги; особенности работы дороги как транспортного 
сооружения; закономерности движения транспортных потоков. 
Уметь: проводить обследование дорог; оценивать режимы 
движения транспортных потоков и безопасности движения,  
Иметь навыки: Разрабатывать мероприятия по повышению 
транспортно – эксплуатационных качеств дорог и безопасности 

движения. 



 
ZhDSU 3223 

Железнодорожные 
станции и узлы     

БД/КВ 
 

Экзамен 
 

6 3 
 

Обеспечение 
безопасности 

движения на 
транспорте 

Приобретенные 
навыки при 

написании 
дипломной 
работы 

 знать: общие принципы об устройствах и конструкциях станций, 
узлов и их элементов во взаимосвязи с технологией работы, 

теорию расчета этих устройств и современные методы 
проектирования новых и переустраиваемых станций и узлов с 
учетом последних достижений науки и техники, оптимальных 
методов эксплуатации и взаимодействия железных дорог с 
другими видами транспорта. 
уметь: использовать теоретические основы изучаемой 
дисциплины в производственных условиях; создавать передовую 
технологию проектирования и реконструкции железнодорожных 

станций и узлов, а также других железнодорожных подразделений 
с использованием передовых методов;  
Иметь навыки: принимать решения по обслуживанию 
перевозочного процесса с учетом эффективного использования 
путевого развития и подвижного состава на основе анализа 
деятельности подразделений железнодорожного транспорта 
(станций, участков, полигонов сети и др.);  
Быть компетентным :  выполнять технико – экономические 

расчеты по мероприятиям обеспечивающим эффективность 
работы железнодорожного транспорта.    

BTS 3223 
Безопасность 
транспортных 

средств 

Обеспечение 
безопасности 
движения на 
транспорте 

Приобретенные 
навыки при 
написании 
дипломной 
работы 

знать: активную и пассивную безопасность, нормативные 
документы и законодательные акты в отношении элементов 
безопасности транспортных средств; габаритные параметры 
автомобиля, компоновочные параметры автомобиля, тяговая и 
тормозная динамичность автомобиля; устойчивость автомобиля, 

проходимость, устойчивость автомобиля; пассивная безопасность, 
биомеханика основных видов ДТП. 
уметь: определять колебания автомобиля, комфортабельность и 
плавность хода автомобиля; износ шин, влияние износа 
протектора на эксплуатационные свойства; 
 Иметь навыки: внутреннюю, внешнюю и дополнительную 
информативность; обзорность автомобиля, звуковая 
информативность автомобиля;  

микроклимат кабины, колебания. 

 ATST 2224 
Автоматика, 

телемеханика и 
связь на 

железнодорожном  
транспорте 

БД/КВ Экзамен 4 
 

4 
 

Физика, 
Организация 
перевозок и 
управление 
движением 

Автоматизирова
нные системы 
управления, 
Управление 
эксплуатационно
й работой и 
качеством 

перевозок 

знать: теоретические основы о понятиях  и принципах 
автоматических устройств. 
уметь: работать с основными  теоретическими  положениями  
курса: системами  и  методами  эксплуатации устройств  
автоматики, телемеханики  и  связи.  
Иметь навыки: эксплуатация  устройств  автоматики, 
телемеханики  и  связи.  

AM 2224 
Автоэксплуатационн

ые материалы 

Физика, 
Организация 
перевозок и 
управление 
движением 
 

Автоматизирова
нные системы 
управления, 
Организация 
дорожного 
движения 

знать: ознакомление с условия эксплуатации автотранспортных 
средств, эффективные методы применения автомобильных 
эксплуатационных материалов, способы их получения и 
требования техники безопасности и охраны окружающей среды 
при использовании различных видов топлива и смазочных 
материалов. 

уметь: рационально применять автомобильные эксплуатационные 



материалы; владеть методикой расчета потребности в ресурсах 
материалов;  

Иметь навыки: владеть практическими навыками применения 
нормативных материалов для организации работы; 
 Быть компетентным :  В технической эксплуатации 
автомобильных транспортных средств. 

ONTS 11 
Обеспечение 
надежности 

транспортных 
средств 

 
TGS 3225 

Транспортно-

грузовые системы 

БД/КВ Экзамен 5 
 

3 
 

Грузоведени
е 

Управление 
грузовой и 
коммерческой 

работой 

  знать: общие принципы эксплуатационной работой железных 
дорог, основанные на применении передовой техники и 
технологии, работы отдельных железных подразделений с учетом 

применения автоматизированной системы управления сетью 
железных дорог, дорогой и входящими в нее подразделениями, 
теоретические основы по оптимизации производственных 
процессов железнодорожных станций и узлов.  
уметь: использовать теоретические основы изучаемой 
дисциплины в производственных условиях, создавать передовую 
технологию работы железнодорожных станций, других 
железнодорожных подразделений с использованием передовых 

методов производственников в оперативных условиях; 
Иметь навыки: принимать решения по обслуживанию 
перевозочного процесса с учетом эффективного использования 
подвижного состава на основе деятельности подразделений 
железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов 
сети); 
Быть компетентным :  выполнять технико – экономические 
расчеты по мероприятиям обеспечивающим эффективность 
работы железнодорожного транспорта. 

  
  TOPDD 3225 
Теоретические 
основы правил 

дорожного 
движения   

Право и 
основы 
антикоррупц
ионной 
культуры     , 
Организация 
перевозок и 

управление 
движением 

Безопасность 
транспортных 
средств, 
Автомобильные 
перевозки  

Знать: основные положения нормативных документов по 
обеспечению организации дорожного движения; теоретические 
основы организации движения; основные пути решения проблемы 
обеспечения безопасности и эффективности дорожного движения; 
методы анализа ДТП, выявление и ликвидации опасных участков 
улично – дорожной сети; способы оценки эффективности 
мероприятий по ОДД, мероприятий по ОДД с экономическими и 

экологическими оценками, порядок организации проектирования 
и оформления инженерных проектов, основы оперативной 
организации движения и принципы обеспечения безопасности 
движения транспортных средств.   
Уметь: оценить последствия развития автомобилизации; 
разрабатывать конкретные  мероприятия по оперативной 
организации дорожного движения; вносить предложения по 
организации постоянных, временных и задержанных стоянок 

транспорта;  
Иметь навыки: оценить экономические и экологические 
результаты внедрения мероприятий по ОДД; исследовать 
эффективность организации движения транспортных и 
пешеходных потоков;  
Быть компетентным :  исследовать материалы ДТП; 
разрабатывать проектные решения по организации движения 



  
HTOT 4226 

Хладотранспорт и 
основы 

теплотехники   

БД/КВ Экзамен 7 
 

5 
 

Управление 
грузовой и 

коммерческо
й работы, 
Правила 
перевозок 
грузов. 
 

Приобретенные 
навыки при 

написании 
дипломной 
работы 

знать: основные условия хранения и подготовки к перевозке 
скоропортящихся грузов, теоретические основы получения 

искусственного холода, транспортные холодильные установки, 
изотермический подвижной состав и контейнеры для перевозки 
скоропортящихся грузов, пункты и технологию обслуживания 
изотермического подвижного состава, организацию и выбор 
рационального способа перевозок скоропортящихся грузов.  
уметь: выбирать наиболее оптимальные способы и схему 
размещения скоропортящихся грузов в вагоне; рассчитывать 
теоретический и действительный цикл холодильной машины; 

производить теплотехнический расчет изотермических вагонов 
для различных режимов перевозки; подбирать холодильное 
оборудование вагона и рассчитывать продолжительность работы 
холодильной установки;  
Иметь навыки: рассчитывать расстояние между пунктами 
экипировки изотермических вагонов; производить расчет 
теплового баланса вагона графоаналитическим методом;  
Быть компетентным :  приводить экономико – математическую 

модель выбора подвижного состава для перевозки 
скоропортящихся грузов.   

 
 

SDP 4226 Служба 
дорожной полиции  

Характерист
ика 
транспортны
х потоков, 
Организация 
дорожного 

движения. 

Приобретенные 
навыки при 
написании 
дипломной 
работы. 

знать: основные положения, определяющие деятельность 
дорожной полиции; задачи и функции, права и обязанности 
работников этих органов; техническую оснащенность и основы 
несения службы по охране правопорядка; взаимодействие СДП с 
другими службами по охране закона. 
уметь: ориентироваться и применять нормативно – правовую базу 

в области БДД применительно к службе дорожной полиции;  
Иметь навыки:  применять основы тактики работы на линии, 
обращения с гражданами при несении службы;  
Быть компетентным :  разбираться в технической оснащенности 
и специфических принадлежностях службы.  

  
HTP 3227 

Характеристика 
транспортных 

потоков 

БД/КВ Экзамен 6 
 

5 Методологич
еские основы 

подготовки 
водителей, 
Автоэксплуа
тационные   
материалы. 

Служба 
дорожной 

полиции 

знать: основные положения нормативных документов по 
обеспечению организации дорожного движения; теоретические 

основы организации движения; основные пути решения проблемы 
обеспечения безопасности и эффективности дорожного движения; 
методы анализа ДТП, выявление и ликвидации опасных участков 
улично – дорожной сети; способы оценки эффективности 
мероприятий по ОДД, мероприятий по ОДД с экономическими и 
экологическими оценками, порядок организации проектирования 
и оформления инженерных проектов, основы оперативной 
организации движения и принципы обеспечения безопасности 

движения транспортных средств.   
уметь: оценивать последствия развития автомобилизации, 
разрабатывать конкретные мероприятия по оперативной 
организации дорожного движения, вносить предложения по 
организации постоянных, временных и задержанных стоянок 
транспорта, оценивать экономические и экологические результаты 
внедрения мероприятий по ОДД,  
Иметь навыки:  Исследовать эффективность организации 
движения транспортных и пешеходных потоков, исследовать 



материалы ДТП,  
Быть компетентным :  Разрабатывать проектные решения по 

организации движения.  

 
PTETSBT 3227 ПТЭ 

и технические 
средства 

безопасности на 
транспорте   

Обеспечение 
безопасности 
движения на 
транспорте. 
 

Автоматизирова
нные системы 
управления, 
Управление 
пассажирскими 
перевозками 

знать: общие принципы управления эксплуатационной работой 
железных дорог, основанные на применении передовой техники и 
технологии, работы отдельных железных подразделений с учетом 
применения автоматизированной системы управления сетью 
железных дорог, дорогой и входящими в нее подразделениями, 
теоретические основы по оптимизации производственных 

процессов железнодорожных станций и узлов, а, следовательно, и 
всего комплекса, входящего в технологию их работы с учетом 
экономической эффективности при выполнении плановых 
заданий.    
уметь: использовать комплексную систему обеспечения 
безопасности движения на железнодорожном транспорте; порядок 
квалификации допускаемых нарушений безопасности движения 
поездов и маневровой работы и современное ее состояние, 

причины, вызывающие нарушения безопасности движения 
поездов, требований и норм ПТЭ; 
Иметь навыки:  Инструкций  других документов по вопросам 
устройства, содержания и эксплуатации технических средств 
железных дорог; 
Быть компетентным :  Технологическии процесс, принципов и 
условий, обеспечивающих безаварийную работу железных дорог 
во всех производственных процессах по специальности. 

POD 12 
Профессиональн
о-
ориентированны
й 

 
ОТ 4301 Охрана 

труда     

ПД/ВК Экзамен 7 5 
 

Экология и 
БЖД, 
Обеспечение 
безопасности 
движения на 
транспорте 

Приобретенные 
навыки при 
написании 
дипломной 
работы 

Знать: 
- основы законодательно-правовой базы в области охраны и 
безопасности труда и производственных процессов; 
- природу опасных и вредных производственных факторов в 
процессах, связанных с производством, монтажом, эксплуатацией 
и ремонтом производственных объектов; 
- порядок эксплуатации, ремонта и хранения средств защиты 
людей от опасных и вредных производственных факторов; 

- принципы обеспечения безопасности промышленного 
оборудования и производственных процессов; 
- меры предупреждения производственного травматизма, 
порядок расследования несчастных случаев на производстве; 
- организацию работ по охране и безопасности труда на 
производстве; 
- принципы обеспечения пожарной безопасности на объектах 
промышленного производства и т.д. 

Уметь: 
разрабатывать  мероприятия по  повышению  безопасности  
производственной деятельности; 
планировать   и   осуществлять   мероприятия   по   повышению   
устойчивости производственной деятельности объектов 
хозяйствования; 
Иметь навыки:  планировать мероприятия по защите 
производственного персонала и населения в чрезвычайных 
ситуациях; 



Быть компетентным :   принимать адекватные решения в 
проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий ЧС. 

ЕР 4302 Экономика 
предприят,ия 

ПД/ВК Экзамен 7 5 Экономика, 
навыки 
предпринима
тельства, 
лидерства и 
восприимчив

ости 
инноваций       
, Основы 
ВЭД 

Приобретенные 
навыки при 
написании 
дипломной 
работы 

Знать: 
-отличительные черты предприятия как основной формы 
предпринимательской деятельности в РК: экономическую 
самостоятельность, экономическую ответственность, форму 
собственности и её правовой статус;  

Уметь:  

– выбирать наиболее эффективную форму развития предприятия, 
учитывая имеющиеся ресурсы;  
 
Иметь навыки: В законодательстве в сфере экономики 
предприятия, их применения в условиях развития рыночных 
отношений. 

 
OGKR 3303 

Организация 
грузовой и 

коммерческой 
работы   

ПД/ВК Экзамен 5 
 

5 
 

Грузоведение
, 

Взаимодейст
вия видов 
транспорта 

Контейнеризаци
я грузовых 

перевозок 
Хладотранспорт 
и основы 
теплотехники 

знать формы взаимодействия видов транспорта; общие 
закономерности развития технических средств и эксплуатации 

видов транспорта; особенности видов транспорта в единой 
транспортной системе; технико-эксплуатационные 
характеристики видов транспорта. 
уметь выбирать технические средства, обеспечивающие 
взаимодействие видов транспорта; определить структуру и 
мощности транспортных узлов. 

Иметь навыки:  Владеть знаниями об общих закономерностях и 
тенденциях технического оснащения, методах работы и 

совершенствования видов транспорта; 

Быть компетентным :   Перспективах развития транспортной 
системы РК; 

OBDT 3304 
Обеспечение 
безопасности 
движения на 

транспорте   

ПД/ВК Экзамен 5 
 

5 
 

Организация 
перевозок и 
управление 
движением,  

Автоматика, 
телемеханика 
и связь на 
транспорте,   

ПТЭ и 
технические 
средства 
безопасности на 

транспорте 
 

Знать: характеристику и организацию погрузочно-разгрузочных 
работ и складских операций и их значение в перевозочном 
процессе; мероприятия по ускорению научно-технического 
прогресса, кардинальному повышению производительности труда 

на основе широкого и ускоренного внедрения в практику 
достижений науки, техники и передового опыта. 
Уметь: организовать высокоэффективное производство 
погрузочно-разгрузочных работ и складских операций на основе 
применения современных систем машин, оборудования, приборов, 
вычислительной техники, позволяющих комплексно 
механизировать и автоматизировать весь перевозочный процесс от 
поступления сырья до отгрузки готовой продукции, включая 
транспортирование, хранение, погрузку-выгрузку и доставку 

потребителю;  
Иметь навыки:  разработать высокоэффективный 
технологический процесс производства погрузочно-разгрузочных 
работ и складских операций; составить технико-экономическое  
задание  на проектирование и создание систем новых погрузочно-
разгрузочных машин,  
Быть компетентным :   В проектировании    механизированных 
комплексов инженерных сооружений и складов, а также их 

реконструкции. 



SUDT 13 
Система 

управления 
движения на 
транспорте 

ASU 4305 
Автоматизированны

е системы 
управления      

ПД/ВК Экзамен 7 5 Управление 
эксплуатацио

нной работы 
и качество 
перевозок 

Приобретенные 
навыки при 

написании 
дипломной 
работы 

Знать: назначение, структуру и основы функционирования 
автоматизированных систем управления на железнодорожном 

транспорте; содержание задач, решаемых в системах, связанных с 
управлением грузовыми и пассажирскими перевозками; общий 
порядок подготовки новых задач при расширении или 
совершенствовании функциональных возможностей 
автоматизированных систем управления на железнодорожном 
транспорте; организацию информационного обеспечения в 
автоматизированных систем управления на железнодорожном 
транспорте, в том числе безбумажную технологию; принципы 

работы и возможности комплекса технических средств 
автоматизированных систем управления на железнодорожном 
транспорте; организацию математического и программного 
обеспечения автоматизированных систем управления на 
железнодорожном транспорте; методику технико-экономической 
оценки эффективности внедрения задач автоматизированных 
систем управления на железнодорожном транспорте; перспективу 
развития автоматизированных систем управления на 

железнодорожном транспорте в целом и более детально систем, 
связанных с управлением грузовыми и пассажирскими 
перевозками; опыт создания и эксплуатации АСУ на зарубежных 
железных дорогах. 
Уметь: работать на автоматизированных рабочих местах (АРМ) 
основных массовых профессий (ввод и вывод информации, 
диалоговый режим работы на персональных ЭВМ); разрабатывать 
алгоритмы новых задач подсистем, связанных с управлением 

грузовыми и пассажирскими перевозками;  
Иметь навыки: Разрабатывать унифицированные формы 
входных и выходных документов, массивы нормативно-
справочной информации к задачам, подготавливаемым для 
включения в автоматизированные системы управления на 
железнодорожном транспорте;  
Быть компетентным : готовить исходные данные об объектах 
управления для ввода в вычислительную сеть. 

OPTUS 3306 Основы 
проектирования 
транспортных 
устройств и 
сооружения      

ПД/ВК Экзамен 5 5 Организация 
перевозок и 
управление 
движением 

Железнодорожн
ые станции и 
узлы 

Знать: комплексное проектирование основных схем и 
конструкций отдельных элементов станций, взаимного 

расположения устройств и методы их расчета с применением 
компьютерной техники (САПР); проблемы развития 
транспортных узлов; проектирование основных элементов 

автомобильных дорог; пересечение железных дорог с 
водостоками, автомобильными дорогами; принципы планировки 
городов: основные элементы аэродромов и аэропортов; технико-

экономические расчеты по выбору наиболее эффективных 

решений проектирования объектов транспортных предприятий: 
обеспечения безопасности, охраны труда и окружающей среды. 
уметь: разработкой технологических процессов проектируемых и 

реконструируемых станций и узлов; автомобильных дорог; 

городов; разработкой и составлением схем разъездов, обгонных 
пунктов, станций, аэропортов и аэродромов и др. объектов; 
Иметь навыки:  масштабной накладкой основных элементов 



проектируемых и реконструируемых объектов;  

Быть компетентным : В проектировании и расчетом, включая 

применение ЭВМ проектированием: устройств железнодорожных 
станций. 

OLMP 3309 Основы 
лицензирования  и 

менеджмент 
предприятия                          

ПД/ВК Экзамен 5 4 Экономика, 
навыки 
предпринима
тельства, 
лидерства и 

восприимчив
ости 
инноваций        

Экономика 
предприятия 

знать: Основные понятия и определения, используемые в Законе 
«О лицензировании» и «О сертификации» в Республике 
Казахстан, а также непосредственно связанные с ними термины в 
Законах «О стандартизации», «Об обеспечении единства 
измерений» и др.; функции и системы организации работ по 

лицензированию и сертификации, правовые основы и другие 
правоустанавливающие акты лицензирования и сертификации, 
сущность и содержание лицензирования и сертификации за 
рубежом; основные принципы, связанные с экспортной и 
импортной деятельностью предприятий и организаций в 
рыночных условиях. 
уметь: заполнять документацию по выдаче лицензий, строить и 
анализировать ситуационные задачи,  

Иметь навыки:  Определить схемы уплотненной загрузки 
(оптимального размещения грузовых мест) вагонов 
графоаналитическим методом. 
Быть компетентным : С экспортной и импортной деятельностью 
предприятий и организаций в рыночных условиях. 

 PP II 3307 
Производственная 
практика 

ПД/ВК 
 

Итоговая 
оценка по 
практике 

6 3 Учебная 
практика, 
Грузоведение 

Управление 
пассажирскими 
перевозками,   

Знать: оперативное планирование, формы и структуру 
управления работой на транспорте (по видам);  основы 
эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта; 

систему учета, отчета и анализа работы; основные требования к 
работникам по документам, регламентирующим безопасность 
движения на транспорте; состав, функции и возможности 
использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 
Уметь: анализировать документы, регламентирующие работу 
транспорта в целом и его объектов в частности - использовать 
программное обеспечение для решения транспортных задач;  

применять компьютерные средства;  
Иметь навыки:  применения теоретических знаний в области 
оперативного регулирования и координации деятельности; - 
применения действующих положений по организации 
пассажирских перевозок; самостоятельного поиска необходимой 
информации; 
Быть компетентным: ведения технической документации, 
контроля выполнения заданий и графиков; использования в работе 

информационных технологий для обработки оперативной 
информации; расчета норм времени на выполнение операций - 
расчета показателей работы объекта практики 

 
Образовательная 
траектория 1- 
Организация 
перевозок,движе

ния и 

TRPT 3310 
Технология работы 

промышленного 
транспорта 

ПД/КВ Экзамен 6 
 

5 Транспортно-
грузовые 
системы, 
Транспортна
я логистика 

Контейнеризаци
я грузовых 
перевозок 

Знать: формы взаимодействия разных видов транспорта; - 
закономерности развития технических средств и эксплуатации 
разных видов транспорта; - особенности разных видов транспорта 
в единой транспортной системе; - технико-эксплуатационные 
характеристики видов транспорта. 

Уметь: - выбирать технические средства, обеспечивающие 



эксплуатация 
транспорта 

UPT 14.1 
Модуль 
Управление на 
промышленном 
транспорте    

 

взаимодействие различных видов транспорта;  
Иметь навыки:  - определять структуру и мощности 

транспортных узлов.  
Быть компетентным : - определять технологические схемы 
перегрузки основных грузов в пунктах стыкования транспорта. 

PT 3310 
Промышленный 

транспорт 

Транспортно-
грузовые 
системы, 
Транспортна

я логистика 

Контейнеризаци
я грузовых 
перевозок 

Знать 
– формы взаимодействия разных видов транспорта;  
– закономерности развития технических средств и 
эксплуатации разных видов транспорта;  

– особенности разных видов транспорта в единой транспортной 
системе;  
– технико-эксплуатационные характеристики видов транспорт 

Уметь 
– выбирать технические средства, обеспечивающие 
взаимодействие       различных видов транспорта;  
Иметь навыки:  – определять структуру и мощности 
транспортных узлов. 

Быть компетентным : – определять технологические схемы 
перегрузки основных грузов в пунктах стыкования транспорта. 

Образовательная 
траектория 2- 
Организация 
дорожного 
транспорта. 
UPT 14.2 

Модуль 
Управление на 
промышленном 
транспорте    

 

AP 3310 
Автомобильные 

перевозки 

Методологич
еские основы 
подготовки 
водителей 

Служба 
дорожной 
полиции 

Знать: 
- об условиях добровольного страхования средств транспорта;  
- об условиях добровольного и обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев средств транспорта.  

Уметь: 
- оценить транспортное средство как имущество для 

добровольного страхования;  
-подобрать программу для Страхователя;  
Иметь навыки: - рассчитать тарифную ставку и страховую 
премию;  
Быть компетентным : - рассчитать ущерб и сумму страховой 
выплаты при наступлении страхового случая. 

ПД/КВ Экзамен 6 

 
 

5 

ETS 3310 
Экспертиза 

транспортных 
средств 

знать - общие вопросы положения регулирования дорожного 
движения - дорожные знаки; - дорожные разметки; - светофорное 
регулирование, - методы и средства управления 
координированного регулирования;  
уметь: - организовать регулирование дорожным движением - 
определять применение дорожных знаков в различных условиях 

движения;  
Иметь навыки: - проводить особенности регулирования 
движения с помощью дорожной разметки; 
Быть компетентным :  умело внедрять светофорное 
регулирование на перекрестках 

PP III 4308 
Преддипломная 

практика 

ПД/ВК 
 

Итоговая 
оценка по 

практике 

8 18 Производств
енная 

практика 

Приобретенные 
навыки при 

написании 
дипломной 
работы 

Знать:  правила оформления перевозочных документов, 
требования к подвижному составу и погрузочно-разгрузочным и 

складским операциям; - правила проектирования технологических 
схем организации перевозочного процесса и безопасной 
эксплуатации транспортных средств. 
Уметь: предоставлять грузоотправителям и грузополучателям 
услуги: по оформлению перевозочных документов, сдаче и 



получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; - по страхованию грузов, таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств;  по предоставлению 
информационных услуг; осуществлять контроль состояния и 
эксплуатации подвижного состава. 
Иметь навыки: методиками проведения необходимых 
мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок, 
обеспечением безопасности движения на транспорте, а также 
выполнением работ по техническому регулированию на 

транспорте;  
Быть компетентным: способами организации эффективной 
коммерческой работы на объекте транспорта, разработки и 
внедрения рациональных приемов работы с клиентом. 

Итоговая 
государственная 
аттестация      

Написание и защита 
дипломной работы 
(проекта) или 

подготовка и сдачи 
комплексного 
экзамена 

  8 12 Производст

венная и 

преддиплом

ная 

практика 

Дипломная 

работа 

Знать: основные объекты, явления и процессы, связанные с 
организацией движения на транспорте  и уметь  использовать 
методы научного исследования; с комплексные методы 

моделирования и проектирования движения транспортных 
средств: 
Уметь: оценивать данные анализа механизмов изнашивания, 
коррозии, потери прочности конструкции;  применять 
законодательные акты и технические нормативы, действующие на 
транспорте, включая безопасность движения, условия труда, 
вопросы экологии; учитывать социально-психологические основы 
управления коллективом: 
Иметь навыки: Самостоятельного освоения новых технологий 

производства;  определения эксплуатационных затрат 
себестоимости продукции, прибыли; проведения декомпозиции 
целей системы (предприятия, организации, цеха, участка) и 
выбора эффективных методов и технологий достижения целей: 
Быть компетентным: в области взаимодействия транспорта и 
других смежных производств; в проектировании, выборе и 
рациональных режимах эксплуатации транспортных объектов и 
систем; в области трудового законодательства 

 

 

 

 

 

 



4 Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями 

 

 Результат обучения (выпускник должен быть готов) 

Р1 Применять знания  офисной документации, формирования 

нормативно-правовых, экономической и антикоррупционной  

культуры, осознания своих прав и обязанностей перед 

обществом.  

УК 1, УК 2, 

Р2  Применять знания по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, экологии и охраны труда в 

осуществлении профессиональной деятельности. 

УК 1, УК 2,УК6, ПК1 

Р3 Демонстрировать знания основных законов математики и 

физики  в решении транспортных задач. 
УК 3, УК 4, УК7, УК9, 

ПК2, ПК14 

Р4 Применять знания геометрии и инженерной графики, 

геодезии, прикладной и теоретической механики 

формулировать аргументы и решать задачи на 

профессиональном уровне. 

УК5, ПК3 

Р5 Применять теоретические и практические  знания в области  

электроники,  телемеханики,  электроснабжения и 

оборудования, анализа автоматики и связи на 

железнодорожном транспорте. 

УК 1, УК 2, ПК15 

ПК11 

Р6 Применять основы логистики при рациональном 

взаимодействии всех видов транспорта. 

УК7, ПК14, ПСК 1, 

ПСК2 

Р7 Применять правила перевозок грузов на особых условиях, 

технологии их доставки в условиях грузовой коммерческой 

деятельности. 

УК10, ПК13, ПСК 2, 

ПСК3 

Р8 Применять навыки по автоматизированной системе 

управления, знания по эксплуатационной работе и контроль 

качества выполнения грузовых и пассажирских перевозок. 

УК8, УК11, ПК4, 

ПСК4, ПСК5 

Р9 Применять знания в области складирования и хранения 

грузов, перевозок, техническим условиям погрузки и 

крепления грузов, с учетом технологии работы 

промышленного транспорта. 

УК8, ПК5, ПК12, 

ПК13, ПСК6, ПСК7 

Р10 Осуществлять регулирование международными перевозками 

внешнеэкономической деятельности, применять на 

профессиональном уровне транспортное право, основы 

лицензирования, менеджмент и экономику предприятий.  

УК9, ПК8, ПСК8 

Р11 Демонстрировать знания по проектированию транспортных 

узлов и сооружений, применять правила технической 

эксплуатации с обеспечением безопасности движения 

железнодорожных станций и узлов. 

УК10, ПК8, ПСК9 

Р12 Применять интерпретацию информации экспертизы дорожно- 

транспортных происшествий, технической документации и 

эксплуатации транспорта, основываясь на методологическую 

подготовку водителей и организацию безопасности дорожного 

движения. 

ПК5, ПК7, ПК, ПСК10 

Р13 Осуществлять теоритические основы транспортных правил 

и управлять потоками дорожного движения на 

автомобильных перевозках. 

 

ПК3, ПК7, ПК6, 

ПСК10 



 

  



5. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы   
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1 1 5 2  27    2 870 29 

2 5 3 1 28 1   2 930 31 

2 3 3 3 1 27    2 870 29 

4 1 2 5 26  3  2 930 31 

3 5  4 3 30     900 30 

6  1 6 27  3   900 30 

4 7  3 3 30     900 30 

8      18 12  900 30 
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6В11300 – Тасымалдау мен жол қозғалысын  ұйымдастыру және көлікті пайдалану білім 

беру бағдарламасы, 6В113-көлік қызметтері бағытындағы білім беру бағдарламасы 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 

604 бұйрығымен бекітілген жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 
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Қосымша 1. Білім беру бағдарламасының оқу жоспары   



БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 
№ Название поля Примечание 

1 Тіркеу нөмірі  

2 Білім беру саласының коды және 

жіктелуі 

6В11-  Қызметтер 

3 Дайындық бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В113-  Көлік қызметтері 

4 Білім беру бағдарламаларының коды 

мен Тобы 

В095-  Көлік қызметтері 

5 Білім беру бағдарламасының атауы 6В11300 -  Тасымалдау мен жол қозғалысын  

ұйымдастыру және көлікті пайдалану 

6 ОП түрі Қолданыстағы 

7 ББ мақсаты Қазақстан Республикасы экономикасының көлік-

коммуникация секторы үшін тез өзгеретін 

әлеуметтік-экономикалық жағдайларға тез 
бейімделуге қабілетті жоғары білікті құзыретті 

мамандар даярлау 

 

8 БЖХС бойынша деңгей 6 

9 ҰБШ бойынша деңгей 6 

10 СБШ бойынша деңгей 6 

11 ОП ерекше ерекшеліктері  жок 

12 Құзыреттер тізбесі Әмбебап құзыреттер (ӘК) бітіруші білім алуы 

тиіс: 
ӘК 1-тарихи үдерістің заңдылықтарын және 

адамның тарихи үдерістегі орнын түсіну қабілеті, 

тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен 
және ұқыпты қарауға, әлеуметтік және мәдени 

айырмашылықтарды толерантты қабылдауға, 

оларды кәсіби қызметте басшылыққа алуға 
әзірлігі 

ӘК 2-дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке 

маңызды философиялық мәселелерді түсіну және 

талдау қабілеті, Жалпы гуманитарлық ғылымдар 
саласындағы негізгі білімге негізделе білу, 

гуманитарлық білімді өзінің әлеуметтік және 

кәсіби қызметінде қолдана білу. 
ӘК 3 - қазіргі қоғамның, әлеуметтік, саяси 

механизмдердің және қоғамдық қатынастарды 

реттеушілердің қызмет ету принциптерін түсіну 
қабілеті, әлеуметтік-маңызды мәселелер мен 

процестерді талдау қабілеті; социумда тұлғаның 

психологиялық даму процестерін сезіну қабілеті, 

алған білімін өзінің әлеуметтік және кәсіби 
қызметі контекстінде қолдана білу.  

ӘК  4-қарым-қатынастың әр түрлі 

жағдайларында тиімді коммуникацияға 
қабілеттілік, кәсіби сөйлеу және жазбаша 

дағдыларды меңгеру қабілеті  

ӘК  5-шет тілін сөйлесуден төмен емес деңгейде 

меңгерген. Шетелдік ақпарат көздерін пайдалану 
қабілеті және интернет-кеңістікте еркін 

бағдарлау. 

ӘК 6-дене тәрбиесі мен денсаулықты нығайту 
әдістерін дербес, әдістемелік дұрыс пайдалану, 



толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті 

қамтамасыз ету үшін дене дайындығының тиісті 
деңгейіне қол жеткізуге дайындық құралдарын 

меңгеру. 

ӘК  7-жалпы және жекелеген кәсіби салалар 

бойынша ақпарат көздерінің қазіргі заманғы 
жүйесінде бағдарлау қабілеті, ақпаратты алу, 

сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін 

және құралдарын білу және меңгеру, әртүрлі 
бағдарламалық құралдарды, деректер базасын 

пайдалана білу, интернетте жұмыс істеу және 

оның ресурстарын пайдалану, іздеу жүйелерін 
пайдалану, ғаламдық компьютерлік желілерде 

ақпаратпен жұмыс істеу. 

ӘК 8-техниканың әр түрлі салаларында заманауи 

физикалық принциптерді қолдану, стандартты 
жағдайларда негізгі физикалық заңдар мен 

қағидаларды қолдану қабілеті, 

 
ӘК  9-деректерді құрылымдау, жағдайдың 

математикалық моделін құру, талдау және қайта 

құру, кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми 

білімді қолдану қабілеті 
ӘК  10-құқықтық қарым-қатынаста бағдарлану 

қабілеті, өзінің кәсіби қызметінде нормативтік-

құқықтық құжаттарды қолдана білу, мемлекет 
пен қоғам үшін сыбайлас жемқорлық қызметінің 

қауіптілігін сезіну 

ӘК  11 - БиоСфера қызметінің негізгі 
заңдылықтарын және кәсіби қызмет міндеттерін 

шешу үшін табиғатты тиімді пайдалану 

принциптерін білу қабілеті. 

Кәсіби құзыреттер(КК) бітіруші: 
КК 1-қазіргі Тасымалдау процесі мен көлік 

объектілерінің зерттеулерінде көліктің даму 

тарихы мен қазіргі заманғы білімдердің 
теориялық негіздері мен құралдарын (әдістері) 

қолдануға қабілетті болу; 

КК 2-ақпаратты өңдеу, талдау және синтездеудің 
барабар әдістерін пайдалана отырып, зерттеу 

тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты түсінуге, 

зерделеуге және сыни талдауға және зерттеу 

нәтижелерін ұсынуға қабілетті болу; 
КК 3-Көліктік-технологиялық қызметтің жетекші 

бағыттарында және алыс перспективада заманауи 

зерттеу әдістерін қолдануға дайын болу; 
КК 4-ғылыми зерттеулердің нәтижелерін 

ресімдеуге қабілетті болу: ғылыми есептер, 

шолулар, аналитикалық анықтамалар және 

түсіндірме жазбалар. 
КК 5-көлік қызметінде және ұйымдастыру-

басқару жұмысында заманауи білімді 

пайдалануға дайын болу; 
КК 6-көлік қызметі саласындағы қолданыстағы 

заңнама негіздерін тәжірибеде қолдануға, көлік 

бірліктерінің қозғалысын ұйымдастыруға 
бақылауды жүзеге асыруға және тасымалдаудың 



оңтайлы жүйесін қамтамасыз етуге қабілетті 

болу; 
КК 7-кәсіби ұтқырлыққа қабілетті болу: 

жинақталған тәжірибені сын тұрғысынан қайта 

қарастыру; қажет болған жағдайда кәсіби қызмет 

профилін өзгерту. 
КК 8-көлікті дамытуды ағымдағы және 

перспективалық жинақтау бойынша жұмыстарды 

орындауға дайын болу; 
КК 9-тасымалдың сақталуын және қозғалыс 

қауіпсіздігін есепке алумен және қамтамасыз 

етумен байланысты жұмыстардың барлық 
түрлерін орындауға қабілетті болу; 

КК 10-практикалық қызметте даулы мәселелер 

бойынша нақты шешімдер қабылдауды 

негіздеуге қабілетті болу; 
КК 11-қауіпсіздік техникасы, өндірістік 

санитария, өрт қауіпсіздігі ережелерін, 

заңнамалық нормалар мен ережелерді қолдануға 
дайын болу; 

КК 12-логистикалық жүйелер мен көлік 

жобаларын әзірлеуге қатысуға дайын болу; 

КК 13-көлік жұмысының тиімділігін қамтамасыз 
ету бойынша жобалардың жеке бөлімдерін 

әзірлеуге қатысуға дайын болу және көлік 

объектілерінің озық технологиясын жасау; 
КК 14-қызмет көрсету саласында жаңа 

перспективалы жобаларды әзірлеу кезінде қазіргі 

заманғы ақпараттық технологияларды қолдануға 
дайын болу; 

КК 15-әр түрлі қызмет салаларында жұмыс 

жүргізудің параметрлері мен құнын анықтайтын 

нормативтік құжаттарды пайдалануға дайын 
болу. 

Кәсіби мамандандырылған құзыреттер  

бітіруші 

КМҚ    1-ауысым-тәуліктік жоспарды орындау 

бойынша бөлімше мен станциялардың жедел-

өкімдік бөлімінің диспетчерлік аппаратының 
жұмысын ұйымдастыра білу. Бөлімшенің 

диспетчерлік аппаратының функционалдық 

міндеттері мен бөлімше басшылығының жеке 
тапсырмаларының орындалуын бақылау. 

Бөлімшенің, темір жол станцияларының, 

тораптар мен учаскелердің поездық және жүк 

жұмыстарын ауысым-тәуліктік жұмыс 
жоспарының нақты орындалуы және көрші 

бөлімшелерден және көрші мемлекеттердің темір 

жолдарының түйіскен пункттерінен поездар мен 
локомотивтердің жақындауы туралы ақпарат 

негізінде жедел жоспарлауды жүргізу. 

КМҚ   2-станциялардың жұмысын бақылау және 

қозғалыс кестесіне және поездарды құрастыру 

жоспарына сәйкес поездарды қалыптастыру және 

жөнелту бойынша тапсырмаларды орындау 
шараларын қабылдау, түйіспе пункттері 

бойынша поездар мен вагондарды беру 



нормалары, дайын поездарды станциялардан 

шығаруды ұйымдастыру және бос вагондарды 
тапсыру бойынша реттеу тапсырмаларын 

орындау. 

КМҚ   3-станция қызметін басқаруды 

ұйымдастыру. Станцияның өндірістік және 

шаруашылық қызметіне басшылық ету. Станция 

жұмысының технологиялық процесі 
нормативтерінің орындалуын бақылау, тексеру 

және талдау. Станцияның өндірістік-

шаруашылық қызметін реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерді, нормативтік-техникалық 
құжаттарды дұрыс қабылдау және реттеу. 

Поездар қозғалысының қауіпсіздігін, еңбекті 

қорғауға және қызметкерлердің жеке 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сапалы кадрлық 

әлеуетті қамтамасыз ету. Санитарлық нормалар 

мен экологияға сәйкес станция инфрақұрылымын 
ұстау. 

КМҚ  -4 нормативтік-Технологиялық 

құжаттаманы әзірлеу және оларға қажетті 
өзгерістер мен толықтыруларды уақтылы енгізуді 

бақылау. Станцияның жүк блогының жұмыс 

нәтижелерін талдау, оны жақсарту бойынша 

қажетті шаралар қабылдау. Функционалдық 
міндеттерді орындаумен байланысты жұмысты 

жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу. Логистика 

мәселелері бойынша түйісу, тораптық кеңестерге 
қатысу. Логистика және тасымалдауды 

ұйымдастыру бөлімі жұмысының нәтижелерін 

талдау және оны жақсартуға қажетті шараларды 
қабылдау. Өз міндеттерінің шеңбері бойынша 

вагондарды тиеумен және түсірумен байланысты 

жұмыстарды жетілдіру бойынша ұсыныстар 

енгізу. 

КМҚ  -5 станциялар бойынша жүк тиеу, түсіру 

жоспарын орындау бойынша ақпарат жинауды 
жүргізу. Тиеу, түсіру, тиеу, түсіру 

станцияларында вагондардың ұзақ тұрып қалу 

себептерін талдау. Бөлімше станцияларынан 

жүктерді тасымалдаудың қосымша көлемін 
қарастыру. Клиенттермен берілген тиеу 

жоспарын орындау және кем тиеудің себептерін 

орындау бойынша жұмыс жүргізу. Жүк 
жөнелтушімен және жүк алушылармен кеңес 

өткізу үшін ақпарат дайындайды. Жүктерді 

тасымалдау бойынша сапалы және уақтылы 
қызмет көрсетуді қамтамасыз ету бойынша 

ұйымдастыру іс-шараларын жүргізу. Жүк 

жұмысы бойынша ауысымды жедел жоспарды 

орындау.Жүк жұмысы кестесінің негізінде 
вагондарды тиеу және түсіру бойынша ағымдағы 

жоспарлауды орындау. Тасымалдауды 

ұйымдастыру және шарттары-тасымалдауды 
ұйымдастыру және тасымалдау шарттары 

бөлімінің үйлесімді және келісілген жұмысын 

ұйымдастыру. Тасымалдауды ұйымдастыру және 



шарттары бөлімі қызметкерлерінің лауазымдық 

нұсқаулықтарын әзірлеу. Тасымалдауды 
ұйымдастыру және шарттары бөлімінің жұмыс 

нәтижелерін талдау және оны жақсарту үшін 

қажетті шараларды қабылдау. Жұмысты 

жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу. Есепті 
жасау үшін шынайы ақпаратты жинау процесін 

бақылау. 

КМҚ  -6 темір жол көлігінде қозғалыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету және арттыру және 

пайдалану, қауіпті жүктерді тасымалдау, төтенше 

жағдайлардың, көлік оқиғаларының және темір 
жол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігі және 

пайдалану ережелерін бұзуға байланысты өзге де 

оқиғалардың алдын алу және салдарын жою 
жөніндегі бағдарламалар мен іс-шаралардың 

әзірленуін бақылау. Инфрақұрылымды, 

жылжымалы құрамды және жетекшілік ететін 
шаруашылық бөлімшелерінің қызметкерлерін 

қысқы жағдайларда жұмысқа дайындау бойынша 

жоспарлар мен тапсырмалардың орындалуын 

бақылау. Бекітілген бөлімшелерге тиесілі жалпы 
пайдаланылмайтын теміржолдарда поездар 

қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді 

және пайдалануды бақылау. Қозғалыс 
қауіпсіздігін арттыратын жаңа техникалық 

құралдардың енгізілуін бақылау. 

КМҚ  -7 көлік оқиғаларын және темір жол 

көлігінде қозғалыс қауіпсіздігі және пайдалану 

ережелерін бұзумен байланысты басқа да 

оқиғаларды тексеру кезіндегі жағдайды бағалау. 
Теміржол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуді ұйымдастыру және пайдалану 

бақылауын жүргізу кезінде стандартты емес 

жағдайларды шешудің оңтайлы нұсқаларын 
қолдану. Темір жол көлігіндегі қозғалыс 

қауіпсіздігі және пайдалану саласында бекітілген 

бөлімшелердің статистикалық есебін белгіленген 
тәртіпте пайдалануға. Бағынысты поездардың 

қауіпсіздігі бойынша аймақтық ревизорлардың 

жүргізілген ревизиялар бойынша есептерін 
талдау. Теміржол көлігінің бекітілген учаскесінде 

қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 

пайдалану мәселелері бойынша құжаттардың 

жобаларын қарау. Қозғалыс қауіпсіздігі қызметі 
жұмысының нәтижелерін талдау және оны 

жақсартуға қажетті шаралар қабылдау. 

Функционалдық міндеттерді орындаумен 
байланысты жұмысты жетілдіру бойынша 

ұсыныстар енгізу. Нормативтік – құқықтық 

актілерге сәйкес темір жол көлігіндегі қозғалыс 

қауіпсіздігі және пайдалану жөніндегі 
құжаттаманы ресімдеу. 

КМҚ  -8 ұйымның басшылық қағидаттары мен 

стандарттарын ұстану. Контейнерлік алаң 

жұмысының технологиялық процесінің 

сақталуын қамтамасыз ету. Контейнерлік 



 

алаңның жұмысында нормативтік құжаттар 

талаптарының сақталуын қамтамасыз ету. 
Контейнерлік алаңды қажетті техникамен және 

жабдықпен қамтамасыз ету. Контейнерлік алаң 

жабдықтарын дұрыс техникалық пайдалануды 

қамтамасыз ету. 

КМҚ  -9 контейнерлік алаңды материалдық-

техникалық жабдықтауды, контейнерлік алаңға 
қызмет көрсететін жүктерді қабылдап-

тапсырушылардың және механизаторлардың 

жұмысын ұйымдастыру. Контейнерлерді ашық 

жылжымалы құрамға тиеудің техникалық 
шарттарының, контейнерлерде жүктерді 

тасымалдау ережелерінің, жылжымалы құрамның 

жүк операцияларында тұрып қалу нормаларының 
сақталуын бақылау. Тасымалдаушылармен, 

экспедиторлармен, жұмыстар мен қызметтерді 

жеткізушілермен өзара іс-қимыл жасау. 
Жұмыстағы барлық ақау жағдайлары мен 

бұзушылықтарды қарау, оларды туғызған 

себептерді талдау және одан әрі алдын алу 

бойынша шаралар қабылдау. 

 Оқу түрі ҚОТ қолданумен күндізгі, күндізгі 

13 Оқыту тілі Қазақша, Орысша 

14 Кредиттер көлемі 240 

15 Берілетін академиялық дәреже 6В11300 -   Тасымалдау мен жол қозғалысын  
ұйымдастыру және көлікті пайдалану білім беру 

бағдарламасы бойынша қызмет көрсету 

саласындағы Бакалавр 

16 Кадрларды даярлау бағытына арналған 
лицензияға қосымшаның болуы 

№ KZ58LAA00004977 от 29.05.2015г. 

17 ББ Аккредитациясының болуы Бар 

Аккредиттеу органының атауы Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 

тәуелсіз қазақстандық агенттік (БСҚА) 

Аккредиттеу мерзімі 29.03.2021ж.-28.03.2026ж. 



ТҮТІК МОДЕЛІ 

№ Өріс атауы Ескертпе 

1 Білім беру бағдарламасының атауы  6В11300 -  Тасымалдау мен  жол  қозғалысын 

ұйымдастыру және көлікті пайдалану 

2 Берілетін академиялық дәреже 6В11300 -  Тасымалдау мен  жол  қозғалысын 

ұйымдастыру және көлікті пайдалану білім 

беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету 

саласындағы Бакалавр 

3 Дублин дескрипторларына сәйкес 

оқыту нәтижелері 
Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін 

сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді: 

1) оқытылатын саладағы озық білімге 

негізделген оқытылатын саладағы білім мен 

түсінушілікті көрсету; 

2) білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде 

қолдану, аргументтерді тұжырымдау және 

зерттелетін саланың проблемаларын шешу; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 

пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге 

асыруға міндетті; 

4) оқытылатын саладағы оқу-практикалық 

және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз 

бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 

әдістерін білу және оларды оқытылатын 

салада қолдану; 

7) зерттелетін салада фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен 

түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен 

мәдениетінің маңызын түсіну. 

4 Білім беру бағдарламасы бойынша 

оқыту нәтижесі 
1.  Кеңсе құжаттарын білу, нормативтік-

құқықтық, экономикалық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру, қоғам алдындағы өз 

құқықтары мен міндеттерін түсіну. 

2. Кәсіби қызметті жүзеге асыруда тіршілік 

қауіпсіздігі, экология және еңбекті қорғауды 

қамтамасыз ету бойынша білімді қолдану. 

3. Көлік мәселелерін шешуде математика мен 

физиканың негізгі заңдылықтары туралы 

білімдерін көрсету. 

4. Геометрия және инженерлік графика, 

геодезия, қолданбалы және теориялық 

механика туралы білімді қолдана отырып, 

аргументтерді тұжырымдап, есептерді кәсіби 

деңгейде шешіңіз. 



5. Электроника, телемеханика, электрмен 

жабдықтау және жабдықтар, темір жол 

көлігіндегі автоматика мен байланысты 

талдау саласында теориялық және 

практикалық білімдерін қолдану. 

6. Көліктің барлық түрлерінің ұтымды өзара 

іс-қимылында логистика негіздерін қолдану. 

7. Ерекше жағдайларда жүктерді тасымалдау 

ережелерін, коммерциялық жүк қызметі 

жағдайында оларды жеткізу технологияларын 

қолдану. 

8. Автоматтандырылған басқару жүйесі 

бойынша дағдыларды, пайдалану жұмысы 

бойынша білімді қолдану және жүк және 

жолаушылар тасымалын орындау сапасын 

бақылау. 

9. Жүктерді қоймалау және сақтау, 

тасымалдау, жүктерді тиеу мен бекітудің 

техникалық шарттары саласында, 

өнеркәсіптік көлік жұмысының 

технологиясын ескере отырып білімді 

қолдану. 

10. Сыртқы экономикалық қызметті 

халықаралық тасымалдаумен реттеуді жүзеге 

асыру, көлік құқығын, лицензиялау 

негіздерін, кәсіпорындардың менеджменті 

мен экономикасын кәсіби деңгейде қолдану. 

11. Көлік тораптары мен құрылыстарын 

жобалау бойынша білімдерін көрсету, 

теміржол станциялары мен тораптары 

қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ете 

отырып, техникалық пайдалану қағидаларын 

қолдану. 

12. Жүргізушілерді әдіснамалық даярлауды 

және жол жүрісі қауіпсіздігін ұйымдастыруды 

негізге ала отырып, жол - көлік оқиғалары 

сараптамасының ақпаратын, техникалық 

құжаттамасын және көлікті пайдалануды 

түсіндіруді қолдану. 

13. Көлік ережелерінің теориялық негіздерін 

жүзеге асыру және автомобиль 

тасымалдарындағы жол қозғалысы 

ағындарын басқару. 

5 Кәсіби қызмет саласы Көлік 

6 Кәсіби қызмет объектілері Көлік және оның қозғалыс қауіпсіздігін 

мемлекеттік, өңірлік және жергілікті деңгейде 

қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті 

органдар, көлік кәсіпорындары мен 

бөлімшелері, темір жол және кеме қатынасы 

көлігі саласындағы уәкілетті органдар, көлік 

қозғалысын қалалық және өңірлік бақылауды 

ұйымдастыру, сондай-ақ көлік-логистикалық 



 

 

және көліктік экспедициялық компаниялар. 

7 Кәсіби қызмет түрлері - өндірістік-технологиялық; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет; 

- сервистік-пайдалану; 

-ғылыми-зерттеу және эксперименттік; 

- есептік-жобалық. 

8 Кәсіби қызметінің функциялары 1) тасымалдау процесін ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару, қозғалыс қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, тасымалдау процесінің 

орындалу барысын бақылау, көлік объектілері 

жұмысының технологиялық процестерін 

әзірлеу және енгізу; 

2) жобалау, ақпараттық қызмет көрсету, 

метрологиялық қамтамасыз ету, техникалық 

бақылау жөніндегі ғылыми-техникалық 

қызмет саласындағы жұмыстарды орындау; 

3) қабылданатын және іске асырылатын 

шешімдерді талдау және негіздеу, 

жұмыстарды орындау циклін қысқарту 

резервтерін іздестіру, оларды орындау 

процесін дайындауға жәрдемдесу, қажетті 

техникалық деректермен, материалдармен, 

жабдықтармен қамтамасыз ету; 

4) әдістемелік және нормативтік 

материалдарды, техникалық құжаттаманы, 

сондай-ақ әзірленген жобалар мен 

бағдарламаларды жүзеге асыру жөніндегі 

ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу; 

5) технологиялық тәртіптің сақталуын және 

көлік және технологиялық жабдықтың дұрыс 

пайдаланылуын бақылау; 

6) ақпаратты, техникалық деректерді, 

көрсеткіштер мен жұмыс нәтижелерін 

зерделеу және талдау, қорыту және оларды 

жүйелеу; 

7) жұмыс кестесін, тапсырыстарды, 

өтінімдерді, нұсқаулықтарды, карталарды, 

схемаларды және басқа да техникалық 

құжаттаманы жасау, есептілікті жүргізу; 

8) компьютерлік технологияларды, көлік 

кәсіпорындарының тиімді жұмысын 

қамтамасыз ететін ғылым мен техниканың 

жетістіктерін енгізу жөніндегі озық 

тәжірибені пайдалана отырып, жаңа 

технологияларды әзірлеу. 

9 Алдыңғы білім деңгейіне 

қойылатын талаптар 

Орта, орта білімнен кейінгі, орта кәсіптік, 

жоғары білім 
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KZKT 1101       
Заманауи 

Қазақстан  тарихы 

 
ЖББП / 

МК 

 
Мем. 

емтихан 

 
2 

 
5 

Қазақстан 
тарихы 
(мектеп 
курсы) 

Философия,  Білуі керек: Дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс 
мәнмәтінінде мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен 
кезеңдерін; қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді 
қалыптастырудағы тарихи білімнің негізін қалаушы рөлін 
Меңгеруі керек: Сыни талдау арқылы тарихи өткеннің 
құбылыстары мен оқиғаларын адамзат қоғамының әлемдік-тарихи 

дамуының жалпы парадигмасымен байланыстыру; тарихи өткен мен 
дәлелді ақпаратты талдау негізінде қазіргі заманғы проблемалардың 
мүмкін болатын шешімдерін ұсыну; қазіргі қазақстандық даму 
моделінің ерекшеліктері мен маңызын талдау; қазіргі заманғы 
қоғамның өзара түсіністік, толеранттылық және демократиялық 
құндылықтар басымдықтарында өзінің азаматтық ұстанымын 
қалыптастыру 
Дағдысы болу: Қазақстанның қазіргі тарихы оқиғаларының 

себептері мен салдарын Тарихи сипаттау және талдау; 
мәдениетаралық диалог пен рухани мұраға ұқыпты қараудың 
практикалық әлеуетін анықтау 
Құзыретті болу: Қазақстанның қазіргі тарихында білімі мен 
түсінігін көрсете білу; білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана 
білу, Қазақстанның қазіргі тарихы мәселелеріндегі аргументтерді 
тұжырымдау және проблемаларды шешу 

Fil 2102  

Философия 

ЖББП / 

МК 
Емтихан  3 5 Қазақстанны

ң қазіргі 
тарихы,  
Мәдениеттан
у, 

Ғылым тарихы 

мен 

философиясы 

(магистратура 

курсы) 

Білу: Философияның пәні, функциялары, негізгі бөлімдері мен 

бағыттары; қазіргі отандық және әлемдік философияның өзекті 
мәселелері; 
Меңгеруі керек: Әртүрлі әлеуметтік үрдістерді, фактілер мен 
құбылыстарды бағалау және талдау үшін философияның ережелері 
мен категорияларын қолдану; 
Дағдыларға ие болу: Алған білімдерін өмірлік жағдайларда және 
қоғамдық құбылыстарды талдауда қолдану; 
Құзыретті болу: Философияның негізгі философиялық мәселелері 

мен бағыттарында, қазіргі заманның философиялық мәселелерін 
зерттеудегі негізгі әдістер мен тәсілдерде. 
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ShT 1103   Шетел 
тілі 

ЖББП / 
МК 

Емтихан 1,2,3 10 Шет тілінің 
мектеп 

бағдарламас
ы 

Арнайы 
мақсаттарға 

арналған Тіл, 
академиялық 
мақсаттарға 

Білу: Шет тілдерін меңгеру деңгейлерінің жалпыеуропалық 
шкаласына сәйкес қол жеткізілген деңгей шеңберінде сөйлеу 
әрекетінің барлық түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру 
үшін қажетті көлемде жалпы және кәсіби сипаттағы шет тілінің 
лексикалық және грамматикалық минимумы; 



арналған Тіл. . Меңгеруі керек: Кәсіби қызметте және басқа мәдениет өкілдерімен 
тұлғааралық қарым-қатынас барысында өзінің білімін, іскерлігін, 

дағдылары мен практикалық тәжірибесін іске асыру; 
Дағдысы болу керек: Шет тілін меңгеру деңгейлерінің 
жалпыеуропалық құзыреттілік стандарттары шеңберінде 
дескрипторларда көрсетілген қол жеткізілген деңгейге сәйкес 
ауызша және жазбаша шет тілінде сөйлеу. 
Құзыретті болу: Шет тілінің фонетикалық, лексикалық және 
грамматикалық жүйесінде. 

 
 

K(O) T1104  Қазақ 
(орыс) тілі 

ЖББП / 
МК 

Емтихан 1,2 10 Қазақ (орыс) 
тілінің 

мектеп курсы 

Тілдік дайындық 
кәсіби салада 

қазақ(орыс) тілін 
табысты 

меңгеруге ықпал 
етеді, кәсіби 

қызметте 
коммуникативтік 

қабілеттерді 
дамытады 

Білуге тиіс: Кәсіби сөйлеу қызметін жүзеге асыру үшін 
коммуникативтік минимум; арнайы мәтіннің әртүрлі типтерін, 
сөйлемдерді құру үшін қажетті грамматикалық минимум; кәсіби 
сөйлеуде қолданылатын негізгі синтаксистік конструкциялар; 
термин жасаудың негізгі тәсілдері; аударманың негізгі тәсілдері; 
мамандыққа қатысты жалпы техникалық және мазмұндық, 
құрылымдық және коммуникативтік құрылым. 
Меңгеруі керек: Ауызекі-тұрмыстық, ресми-іскерлік (қызметтік), 

кәсіби сипаттағы ауызша сөйлеуді түсіну; оқу, техникалық 
әдебиеттерден, іскерлік құжаттамадан ақпарат алу; ғылыми мәтінді 
өңдеу, оның негізінде жоспар, тезистер, конспект, реферат, 
Аннотация құру. 
Дағдысы болу керек: Коммуникативтік, лингво-мәдени және 
әлеуметтік-мәдени; оқу-кәсіби қарым-қатынаста оны сипаттайтын 
және түсіндіретін қажетті ақпаратты мәтіннен алу; Оқу-кәсіби 
міндеттерді шешу үшін ғылыми мәтін ақпаратының әртүрлі 
типтерін білдірудің тілдік нысандары туралы білімді пайдалану.  

Құзыретті болу:  Аннотацияларды, тезистерді, түйіндемелерді, 
рефераттарды, баяндамаларды өндіруде; кәсіби қызметтің негізі 
ретінде ғылыми-техникалық ақпаратты өз бетінше іздестіруде; 
мамандық шеңберінде белгілі бір тақырып бойынша кәсіби 
сипаттағы ақпарат алмасу кезінде құзыретті болуы тиіс. 
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AKT 1105   

Ақпараттық-
коммуникациялық 

технологиялар 
(ағылшын тілінде) 

ЖББП / 
МК 

Емтихан 1 5 Информатика 
мектеп 

бағдарламас
ының курсы 

Шет тілі. 

Көліктік 
логистика, 

Автоматтандыры
лған басқару 

жүйелері 

Білуге тиіс: Компьютерлік желілерді құру технологиялары мен 
принциптерін; компьютерлік техниканың аппараттық және 

бағдарламалық қамтамасыз етуінің жұмыс істеу және өзара іс-
қимыл принциптерін; желіде жұмыс істеу үшін Microsoft Windows 
ОЖ теңшеу тәсілдерін; желілік қолданбалы бағдарламаларды. 
Меңгеруі керек: Есептеу жүйелерін кәсіби пайдалану; ДК - ны 
желілерге қосу және оларда жұмыс істеу; Web - беттер мен Web-
сайттарды құру және жобалау. 
Дағдыларға ие болу: Желілік қосымшалармен жұмыс істеу; 
компьютерлік желілердің әдістері мен технологияларын дамытудың 

негізгі үрдістерімен; байланыс арналары бойынша деректерді беру 
тетіктерімен жұмыс істеу. 
Құзыретті болу: Веб-сайттар мен веб-беттерді құруға арналған 
қолданбалы бағдарламалық жасақтамада; мүмкін Lan 
ресурстарымен; интернет-сервиспен. 



 
 

KSZhKMN 1111 
 Құқық және 

сыбайлас 
жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 
негіздері      

ЖББП/ 
ТП 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Емтихан 2 
 

5 
 

Қазақстан 
тарихы 

мектеп 
бағдарламас
ы 

Көлік құқығы 
 

Білу керек: Құқық негіздері, Қазақстан Республикасы 
Конституциясының негізгі ережелері; Қазақстанның қолданыстағы 

заңнамасының негізгі ережелері; сыбайлас жемқорлықтың мәні 
және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық 
жауапкершілік шаралары; қолданыстағы, оның ішінде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама; 
Менгеру керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы 
тұрғысынан талдау және қажетті нормативтік актілерге жүгіне білу; 
қолданыстағы заңнамаға бағдарлану; заңды пайдалана отырып, өз 

құқықтары мен мүдделерін қорғау; адамгершілік және құқықтық 
мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс істеу; сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алудың рухани-адамгершілік тетіктерін іске 
қосу. 
Дағдылары болуы тиіс: құқықтық мәселелер бойынша, қазіргі 
кезеңде нормаларды қолдану мәселелері бойынша пікірталастар 
жүргізу; түрлі құжаттарды құқықтық талдау; мүдделер қақтығысы 
және моральдық таңдау жағдайларын талдай білу; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру; мүдделер қақтығысы 
жағдайындағы іс-әрекеттер; 
Құзыретті болуы тиіс Құқықтық мәселелер бойынша пікірсайыс 
жүргізуде және құқықтық нормаларды практикада қолдануда; 
сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептері мен шығу тегі 
мәселелерінде; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары және 
оның әртүрлі көріністері мәселелерінде. 

  
EKKIKD 1111  

Экономика, 
Кәсіпкерлік 
дағдылары, 

көшбасшылық 
және инновацияны 

қабылдау       

    Мектеп 
бағдарламас
ы, 
Математика 

Кәсіпорын 
экономикасы 

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; 
негізгі, экономикалық ойдың ұзақ эволюциясы кезінде құрылған; 
нарықтық механизмнің жұмыс істеу принциптері, өзін-өзі реттеу 
және экономикаға Мемлекеттік әсер ету; кәсіпкерлік идеяларды 
қалыптастыру әдістері; кәсіпкерлік қызметтің құқықтық аспектілері; 
Меңгеруі керек: экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні 
мен формалары туралы білімді жүйелеу; экономикалық 

құбылыстарды ғылыми тұрғыдан тану әдістерін практикада 
қолдану. 
Дағдыларға ие болу: ұлттық және әлемдік экономиканың 
әлеуметтік-экономикалық дамуының жай-күйі мен үрдістерін 
талдау және бағалау; экономикалық проблемаларды шешу кезінде 
пәнаралық тәсіл; өмір бойы біліктілікті арттыру үшін білімді 
меңгеру; 
Құзыретті болу: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды 

қалыптастыруға қабілетті болу; экономикалық мәселелерді шешуде 
пәнаралық тәсілді меңгеру 



 
ETK 1111  

Экология және 
тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пәнді сәтті 
меңгеру үшін 

орта мектеп 
көлемінде 
анатомия, 
биология, 
химия, 
физика, 
математика, 
тарих, орыс 

тілін білу 
жеткілікті. 

"Экология және 
ТЖБ" 

студенттері 
кәсіби қызметте 
өндірістік 
қызметтің 
қауіпсіздігін 
арттыру 
бойынша іс-
шараларды 

әзірлеу, 
Шаруашылық 
жүргізу 
объектілері 
жұмысының 
тұрақтылығын 
арттыру 
бойынша іс-

шараларды 
жоспарлау, 
өндірістік 
персонал мен 
Техносфера 
халқын қорғау 
бойынша іс-
шараларды 

жоспарлау 
кезінде 
пайдалана алады. 

Білу керек: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі 
заңдылықтарын; қоршаған орта компоненттерін қорғаудың негізгі 

тәсілдері мен әдістерін; қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
заңнама негіздерін.; тұжырымдамалар, стратегиялар, орнықты даму 
проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті 
деңгейлерде шешудің практикалық тәсілдері; қоршаған ортаны 
қорғау жөніндегі заңнама негіздері; қауіпсіз өндірістік процестерді 
ұйымдастыру қағидаттары; 
Менгеру керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; 
өндірістің қоршаған ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізу; 

Дағдыларға ие болу: экожүйелер мен тұтастай биосфераның 
құрауыштарын зерттеу; экологиялық-экономикалық жүйелердің 
тұрақты дамуының оңтайлы жағдайларын анықтау; табиғатты 
қорғау міндеттері; қоршаған орта мониторингінің стандартты 
әдістемелерін меңгеру; қоршаған табиғи ортаның жай-күйін және 
өндірістің оның құрауыштары мен құрауыштарына техногендік әсер 
ету дәрежесін бағалау; 
Құзыретті болу:  Экология және тұрақты даму және қоршаған 

ортаны қорғау мәселелерінде құзыретті болу; базалық ғылыми-
теориялық білімді меңгеру және оларды теориялық және 
практикалық міндеттерді шешу үшін қолдану. 

A
S

B
  
0
4

 Ә
л
еу

м
ет

ті
к
-с

ая
си

 б
іл

ім
 

                                                       

 

  
  
  
  

Mad 1108  
Мәдениеттану 

ЖББП / 
МК 

Емтихан 1 2 Мектеп 
бағдарламас
ының курсы 

Әлеуметтану, 
саясаттану, 
философия 

Білуі керек: Жаһандық мәдени-тарихи процестің мазмұнын, оның 
кезеңдері мен негізгі тұжырымдамалық тәсілдерін; психологиялық 
ғылымның теориялық негіздері мен ұғымдық аппаратын; негізгі 
психологиялық тәсілдердің негізгі қағидаттары мен әртүрлілігін; 
жеке және кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту тәсілдерін; 

тұлғааралық қатынастарды құру тәсілдерін. 
Меңгеруі керек: Кәсіби қызметте жалпы мәдени және 
адамгершілік-этикалық мұраны пайдалану. Адам өміріндегі 
мәдениеттің орнын бағалау; курсты игеру барысында алынған 
теориялық және практикалық білімді адамдардың өмірі мен іс-
әрекетінің психологиялық құрамын талдау және кәсіби қызмет пен 
өзін-өзі дамыту міндеттерін шешу үшін пайдалану 
Дағдысы болу керек: Негізгі жалпы-гуманитарлық 

категориялармен, әлеуметтік-мәдени үрдістерді талдау әдісімен, 
мәдени құндылықтарға ұқыпты қарау және әлеуметтік-мәдени 
ашықтық дағдылары; 
Құзыретті болу: жалпы мәдени құзыреттерді қалыптастыру 
кезінде: қоғамда қабылданған моральдық және құқықтық 
нормаларды ескере отырып, қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларында 



өз қызметін жүзеге асыру мүмкіндігі мен дайындығы. 

Psy 1109  
Психология 

ЖББП / 
МК 

Емтихан 1 2 Мектеп 
бағдарламас
ының курсы 

Философия Білуге тиіс: Психологияның және оның маңызды салаларының 
дамуының негізгі кезеңдері; психикалық құбылыстардың, процестер 
мен жағдайлардың негізгі заңдылықтары; психикалық 
функцияларды зерттеудің негізгі әдістері; сана функциялары, өзін-
өзі тану құрылымы эмоционалды және ерікті процестер 
психологиясының негіздері; тұлғаның психологиялық құрылымы; 

темперамент түрлері, мінез типтері, жеке акцентуация түрлері; 
тұлғааралық қатынастардың ерекшеліктері, қарым-қатынас 
деңгейлері, құралдары мен түрлері. 
Меңгеруі керек: Әлеуметтік және медициналық ортадағы қарым-
қатынас кезінде психологиялық жай-күй мен мінез-құлықты, жеке 
тұлғаның қасиеттерін бағалау; адам өмірінің әртүрлі салаларындағы 
психологиялық құбылыстарды талдау; өзін-өзі талдау және өзін-өзі 
бағалау. 
Дағдысы болу керек: Топта, ұжымда жанжалсыз қарым-қатынас 

жасауда тиімді қарым-қатынас жасау. 

Saya 1107  
Саясаттану 

ЖББП / 
МК 

Емтихан 2 2 Психология Философия Білуге тиіс: Саясаттың мәні, мүмкіндіктері, шекаралары, 
перспективалары және негізгі түрлері; саяси биліктің мәні, жүйесі, 
көздері мен функциялары; саяси процестердің мәні және олардағы 
Саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың рөлі. 
Меңгеруі керек: Нақты саяси процестерді сауатты талдай білу; 
өзінің саяси білімін жүйелеу және тереңдету мақсатында 

дереккөздер мен әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасау. 
Дағдылары болуы тиіс: Елдегі және әлемдегі саяси әлеуметтік 
жағдайларды саяси талдау және болжау;қазіргі заманғы саяси 
үдерістердің даму перспективаларын бағалау. 
Құзыретті болу: Қоғамның құрылымы мен дамуы туралы жүйелі 
білім алу. 

Ale 1106   
Әлеуметтану 

ЖББП / 
МК 

Емтихан 2 2 Психология Философия Білуге тиіс: Әлеуметтанудың пәні, құрылымы мен функциялары, 
оқытылатын пәннің негізгі заңдары мен категориялары; әлеуметтік 

процестердің табиғаты, әлеуметтік қауымдастықтар мен топтардың 
ерекше мүдделерінің пайда болуы; әлеуметтік іс-әрекет пен 
әлеуметтік өзара іс-қимыл субъектісі ретіндегі тұлғаның әлеуметтік 
құрылымы; қоғамдық қатынастардың көбеюін қамтамасыз ететін 
негізгі әлеуметтік институттар; әлеуметтік ұйымдардың типтері мен 
құрылымы, оларды басқару тетігі. 
Меңгеруі керек: Қоғамда болып жатқан әлеуметтік құбылыстарға 
талдау және баға беру 

Дағдылары болуы тиіс: Әлеуметтік (қоғамдық) жағдайларды 
әлеуметтік талдау және болжау; нақты социологиялық зерттеуді 
дайындау мен ұйымдастырудың толық көлемінде мүмкіндік беретін 



әлеуметтану бойынша білімді меңгеру және қолдану 
Құзыретті болу: Қоғамның құрылымы мен дамуы туралы жүйелі 

білім алу. 
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DSh 1110  Дене 
шынықтыру 
 
Денешынықтыру  
(терапиялық)    

ЖББП / 
МК 

Емтихан 1,2,3,
4 

8 Дене 

шынықтыру 
(мектеп 

курсы) 

Бітіру 

біліктілік 
жұмысы 

Білуі керек: салауатты өмір салтының негіздері мен ережелерін, 
дене шынықтыру жаттығуларында қауіпсіздік техникасын , дене 
шынықтыру жаттығулары кезінде жарақаттану себептерін ,дене 
шынықтыру мен спорттың қазіргі қоғамдағы және тұлғаны рухани 
тәрбиелеудегі рөлін. 
Меңгеруі керек: жаттығуларды орындау техникасын меңгеру; оқу 
ойынында ойынның үйретілген тәсілдері мен жеке тактикалық 

міндеттерді қолдану; бағдарламада көзделген бақылау нормативтері 
мен тестілерді орындаудың физикалық қасиеттерін дамыту; дене 
шынықтырумен айналысудың дербес нысандарының тиімділігін 
арттыру мақсатында қазіргі заманғы спорттық мүкәммал мен 
жабдықтарды, арнайы техникалық құралдарды пайдалану. дене 
жаттығуларын орындау кезінде ағзаның функционалдық жағдайын 
бақылау және реттеу; кәсіби маңызды физикалық және 
психомоторлық қасиеттерді қалыптастыру үшін дене жаттығулары 

кешендерін қалдыру; таңертеңгі дене шынықтыру кешендерін құру, 
жарыстарды бағалау. 
Дағдыларға ие болу: дене шынықтырумен тұрақты айналысу және 
ерікті қасиеттерді тәрбиелеу,дене және ақыл-ой жұмысының 
денсаулық деңгейін арттыру. 
Құзыретті болу:спорттық оқиғалар , жетістіктер тарихы мәселелері 
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ZhM 1201  Жоғары 
математика I 

БД/ЖОК Емтихан 1 4 Алгебра 

Мектеп 
бағдарламас
ы 

Кәсіпорын 

экономикасы, 
Басқарудың 
автоматтандыры
лған жүйесі 

Білу керек: Қазіргі математиканың өзара байланыстағы негізгі 

заңдарын білу; - қазіргі математиканың негізгі заңдылықтарының 
үйлесімді математикалық ғылым мен әлемнің ғылыми бейнесін 
жасауға әсерін түсіну; - математиканың даму логикасын білу; - 
математиканың негізгі заңдарының қолданылу шекарасын білу; - 
математиканың даму болашағын білу; - қазіргі ғылымның 
парадигмасын қалай қолдану керек. 
Меңгеруі керек: Математикалық модельдерді құру; - 
математикалық есептерді қою; математикалық есептерді шешу үшін 
негізгі әдіснамалық принциптерді пайдалану; практикалық 

дағдыларды меңгеру: - заманауи математика әдіснамасы негізінде 
өзінің ғылыми–зерттеу жұмысының эксперименттік және есептік-
теориялық материалын жалпылау; жаңа технологияларды жасау 
үшін пайдалану кезінде бакалаврдың кәсіби қызметінде 
қолданылатын білімдерді меңгеру; - математиканы дамыту 
логикасын меңгеру; - нақты үдерістерді зерттеудің әдіснамалық 
принциптерімен қаруландыру. 
Дағдысы болу керек: Күнделікті тәжірибе есептерін шешуде 

математикалық аппаратты қолдану; 
Құзыретті болу: Білімін өз бетінше толықтыру қабілеті мен 
қабілетін дамытуда, математикалық әдістерді қолдануда және 
оларды практикалық қолдануда. 



 
 

ZhM 1202 Жоғары 
математика II 

БД/ЖОК Емтихан  
 

2 

 
 

3 

Жоғары 
математика I 

Кәсіпорын 
экономикасы, 

басқарудың 
автоматтандыры
лған жүйесі 

Білуі керек: Теориялық және практикалық міндеттерді шешудің 
негізгі ұғымдарын, анықтамаларын, формулаларын, теоремаларын 

және әдістерін.; 
Меңгеруі керек: Өз мамандығы бойынша есептерді шешуде 
математикалық әдістерді қолдану; 
Дағдысы болу керек: Күнделікті тәжірибе есептерін шешуде 
математикалық аппаратты қолдану; 
Құзыретті болу: Білімін өз бетінше толықтыру қабілеті мен 
қабілетін дамытуда, математикалық әдістерді қолдануда және 
оларды практикалық қолдануда. 

 
Fiz 1203 Физика I 

БД/ЖОК Емтихан  
 
1 
 

 
 
5 
 

Мектеп 
бағдарламас
ының курсы 

Қолданбалы 
механика, 
Электротехника 
және 
электроника 
негіздері 

Білуге тиіс: Классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі 
физикалық құбылыстары мен заңдары; физикалық зерттеу әдістері; 
физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсері; физиканың 
басқа ғылымдармен байланысы және оның мамандықтың ғылыми-
техникалық мәселелерін шешудегі рөлі. 
Меңгеруі керек: Білім алушылар маманданатын техника 
салаларында қазіргі заманғы физикалық принциптерді пайдалану; 

физика заңдарын қалыптастыру; құбылыстар мен заңдарды 
сипаттайтын шамаларды анықтау; олардың арасында байланыс 
орнату (осы байланысты аналитикалық, графикалық, сөздермен 
білдіру); стандартты жағдайларда физиканың негізгі заңдары мен 
принциптерін қолдану; қолдану шекарасын көрсете отырып, 
физикалық құбылыс моделін құру. 
Дағдыларға ие болу: Физикалық құбылыстарға эксперименттік 
ғылыми зерттеулер жүргізу: экспериментті жоспарлау (ішінара); 
өлшеу нәтижелерін жазу; есептерді шешу және эксперимент жүргізу 

кезінде алынған нәтижелерді өңдеу және бағалау; кестелер мен 
графиктер жасау; эксперименттердің теориялық деректермен сәйкес 
келу дәлдігін бағалау. 
Құзыретті болу: Мағынасы мен заңдарын, олардың арасындағы 
өзара байланысты түсінуді, әлемнің физикалық бейнесі туралы 
тұтас түсінікті қалыптастыруда және танымдық және 
шығармашылық қызмет негізінде оқушылардың қызығушылықтары 
мен қабілеттерін дамытуда 

 
 
OP 1205 Оқу 
практикасы 

БД/ЖОК Тәжірибе 
бойынша 
қорытынд

ы баға 

2 1 Мамандыққа 
кіріспе 

Тасымалдауды 
ұйымдастыру 
және қозғалысты 
басқару, 
өндірістік 
практика 

Білуі керек: жалпы көліктің және оның объектілерінің жұмысын 
реттейтін құжаттарды талдау; - көлік міндеттерін шешу үшін 
бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; компьютерлік 
құралдарды қолдану 
Меңгеруі керек: жалпы көліктің және оның объектілерінің 
жұмысын реттейтін құжаттарды талдау; - көлік міндеттерін шешу 
үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; компьютерлік 

құралдарды қолдану 
Дағдылары болуы тиіс: - техникалық құжаттаманы жүргізу, 
тапсырмалар мен кестелердің орындалуын бақылау; - жедел 
ақпаратты өңдеу үшін ақпараттық технологияларды жұмыста 
пайдалану; 
Құзыретті болуы тиіс: - операцияларды орындауға арналған уақыт 
нормаларының есептеулерінде; - көлік объектілері жұмысының 



көрсеткіштерін есептеуде 
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SGIG 2204   Сызба 
геометриясы және 

инженерлік 
графика 

БД/ЖОК Емтихан 3 3 Алгебра, 
Геометрия, 
Физика. 

Қолданбалы 
механика 

Білуге тиіс: Сызбалар мен сызбаларға ЕСКД Стандарттарының 
негізгі талаптары; проекциялау әдістері; бейнелерді құрудың жалпы 
ережелері; шартты және оңайлату; әртүрлі кеңістіктік объектілерді 
құрастыру тәсілдері; аксонометриялық проекцияларды салу; 
құрылыс сызбаларын машина жасау сызбаларынан орындау 
айырмашылығы. 
Меңгеруі керек: Геометриялық құрылымдардың, проекциялық 
сызбалардың сызбаларын орындау, аксонометриялық 

проекцияларды орындау 
Дағдыларға ие болу: Кеңістіктік формаларды талдау және 
синтездеу 
Құзыретті болу: Сызбаны қолдана отырып, техникалық ойларды 
оқып, баяндау. 

Geo 1207  
Геодезия 

БД/ЖОК Емтихан 2 3 Жоғары 
математика 

Қолданбалы 
механика 

Білуге тиіс: - Озық техника мен технологияларды қолдануға 
негізделген темір жолдарды пайдалану жұмысын басқарудың жалпы 
қағидаттары; 

- темір жол желісін, жолды және оған кіретін бөлімшелерді 
басқарудың автоматтандырылған жүйесін қолдануды ескере 
отырып, жекелеген темір жол бөлімшелерінің жұмысы; 
- сақталмаған тасымалдардың әсері, жүктердің қоршаған ортаға 
теріс қасиеттері, жүктердің ыдысы мен қаптамасын жетілдіру үрдісі 
туралы түсінікке ие болу 
- темір жол станциялары мен тораптарының өндірістік процестерін 
оңтайландыру бойынша теориялық негіздер. 

Меңгеруі керек:  
- Техникалық жарақтандырудың жалпы заңдылықтары мен 
үрдістері, жұмыс әдістері мен көлік түрлерін жетілдіру, сондай-ақ 
ҚР көлік жүйесін дамыту жолдары мен перспективалары туралы 
білімді меңгере білу; 

Дағдысы болу: 
- Теміржол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 
кешенді жүйесін білу; 

Құзыретті болуы тиіс: Поездар қозғалысы мен маневрлік жұмыс 
қауіпсіздігінің жол берілетін бұзушылықтарын біліктілік тәртібі 
және оның қазіргі жай-күйі, поездар қозғалысы қауіпсіздігінің 
бұзылуын тудыратын себептер ; 

 KM 2208   
Қолданбалы 
механика 

БД/ТП Емтихан 4 4 Сызба 
геометриясы 
және 
инженерлік 

графика, 

Көлік құралдары 
мен 
қондырғылыард
ы жобалау 

негіздері 

Білуге тиіс: Типтік механизмдер мен машиналар құрылысының 
негіздері; 
механизмнің жұмыс процесінде звеноларға әсер ететін звенолардың 
және күш факторларының кинематикалық сипаттамаларын 

анықтаудың негізгі әдістері; кернеулі-деформацияланған жай-күйін 
зерттеудің және үлгілік элементтердің беріктігіне есептеулерді 
орындаудың негізгі әдістері; машиналардың үлгілік бөлшектерін 
жобалау және тексеру есептерінің әдістері; бұйымдарды жобалау 
кезектілігі және конструкторлық әзірлеуді орындаудың негізгі 
кезеңдері; конструкция элементтерінің өзара алмастырылуын 
қамтамасыз ету негіздері. 



Меңгеруі керек: Қолданбалы механиканың әртүрлі бөлімдерінде 
қабылданған терминологияны қолдану; Жобалау кезінде 

конструкциялардың аналогтары мен прототиптерін таңдау; 
Дағдыларға ие болу: Олардың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз 
ете отырып, инженерлік есептерді орындау және күрделі емес 
үлгілік механикалық құрылғыларды құрастыру;  
Құзыретті болу: ЕСКД талаптарына сәйкес қарапайым үлгілік 
бөлшектердің конструкторлық құжаттамасын әзірлеу. 

 

TM 2208   
Теориялық 
механика 

Сызба 

геометриясы 
және 
инженерлік 
графика, 

Көлік құралдары 

мен 
қондырғылыард
ы жобалау 
негіздері  

Білуге тиіс: Механизмдердің құрылымдық, кинематикалық, Күштік 

және динамикалық талдау әдістерінің негіздері; бұйымдардың 
типтік элементтерінің беріктігіне инженерлік есептеулердің 
принциптері. 
Меңгеруі керек: Машина бөлшектерін құрастыру және беріктігін 
есептеу негіздері, бұйымды жобалау кезектілігі және 
конструкторлық әзірлемені орындаудың негізгі кезеңдері туралы; 
Дағдыларға ие болу: Механикалық құрылғыларды практикалық 
жобалау мен құрастырудың бастапқы дағдылары. 

Құзыретті болу: Курстық жобаны орындау кезінде және өзіндік 
жұмыс процесінде курс бөлімін терең зерттеу кезінде тұлғаның 
шығармашылық принциптерін қалыптастыру және дамыту. 
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ZhT 2209 Жүк 

тасымалдау    

БД/ЖОК Емтихан 3 5 Жоғары 
математика, 
Физика, 

Экология 
және ТЖБ 

Көлік түрлерінің 
өзара 
әрекеттесуі. 

Білуге тиіс: Көлік түрлерінің өзара іс-қимыл нысандары; 
техникалық құралдарды дамытудың және көлік түрлерін 
пайдаланудың жалпы заңдылықтары; бірыңғай көлік жүйесіндегі 

көлік түрлерінің ерекшеліктері; көлік түрлерінің техникалық-
пайдалану сипаттамалары 
Меңгеруі керек: Көлік түрлерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз 
ететін техникалық құралдарды таңдау; дағдысы болуы керек: көлік 
тораптарының құрылымы мен қуатын анықтау. 
Құзыретті болу: Техникалық жарақтандырудың жалпы 
заңдылықтары мен үрдістері, жұмыс әдістері мен көлік түрлерін 
жетілдіру, сондай-ақ ҚР көлік жүйесін дамыту жолдары мен 

перспективалары туралы білімді меңгеру; 

KTOA 2210 
 Көлік түрлерінің 
өзара әрекеттесуі. 

 

БД/ЖОК Емтихан 4 4 Тасымалдауд
ы 
ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 
басқару, 
Көлік 

құқығы 

Лицензиялау 
негіздері және 
кәсіпорын 
менеджменті, 
көлік-жүк 
жүйелері 

Білуге тиіс: әртүрлі көлік түрлерінің өзара іс-қимыл нысандары; 
техникалық құралдарды дамытудың және әртүрлі көлік түрлерін 
пайдаланудың жалпы заңдылықтары; бірыңғай көлік жүйесіндегі 
әртүрлі көлік түрлерінің ерекшеліктері; көлік түрлерінің 
техникалық-экономикалық сипаттамалары. 
Меңгеруі керек: көліктің әртүрлі түрлерінің өзара іс-қимылын 
қамтамасыз ететін техникалық құралдарды таңдау; көлік 

тораптарының құрылымы мен қуатын анықтау, көліктің бір түрінен 
екіншісіне ауыстырып тиеу пункттеріндегі қойма үй-жайлары мен 
алаңдардың қажетті ауданын есептеу, көліктің әртүрлі түрлерінің 
түйісу пункттерінде негізгі жүктерді қайта тиеудің технологиялық 
схемасын анықтау; 
Дағдыларға ие болу: мультимодальдық тасымалдарды 
ұйымдастыру туралы, Тасымалдау процесінің элементтері 



арасындағы технологиялық схемаларды анықтау туралы, әртүрлі 
көлік түрлерінің уақытша жұмыс режимдерін келісу туралы, 

Жолаушылар тасымалы кезінде әртүрлі көлік түрлерінің жұмысын 
үйлестіру туралы. 
Құзыретті болу: ұйым бойынша әртүрлі көлік түрлерінің жүксіз 
тасымалдау кезіндегі өзара іс-қимылы. 

TUKB 2211  
Тасымалдауды 

ұйымдастыру және 
қозғалысты 

басқару 

БД/ЖОК Емтихан 3 5 Жоғары 
математика, 

Физика, 
Экология 
және ТЖБ 
негіздері 

Көлік түрлерінің 
өзара 

әрекеттесуі. 
Темір жол 
көлігіндегі 
автоматика, 
телемеханика 
және байланыс, 

Білуге тиіс: - Техникалық жабдықтаудың жалпы заңдылықтары мен 
үрдістері, жұмыс әдістері мен көлік түрлерін жетілдіру, сондай-ақ 

ҚР көлік жүйесін дамыту жолдары мен перспективалары туралы 
білімді меңгеру; 
Меңгеруі керек: -Көлік түрлерінің өзара іс-қимыл нысандары; 
техникалық құралдарды дамытудың және көлік түрлерін 
пайдаланудың жалпы заңдылықтары; бірыңғай көлік жүйесіндегі 
көлік түрлерінің ерекшеліктері; көлік түрлерінің техникалық-
пайдалану сипаттамалары. 
- өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің теориялық негіздерін 

қолдану; 

Дағдысы болу: : 
- Жедел жағдайларда көлік объектілерінің қызметін талдау негізінде 
көлік құралдарын тиімді пайдалануды ескере отырып, тасымалдау 
процесіне қызмет көрсету бойынша шешімдер қабылдау; 

Құзыретті болу : 
- Көлік жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін іс-шаралар 
бойынша техникалық-экономикалық есептерді орындау; 

EEN 2212  
Электротехника 

және электроника 
негіздері 

БД/ТП Емтихан 4 5 Физика. Көлік 
құрылғылары 
мен 
құрылыстарын 
жобалау 
негіздері 

Білуге тиіс: Тұрақты, айнымалы және үш фазалы токтың электр 
тізбектері теориясының негіздері, трансформатор мен электр 
машиналарының теориясы мен жұмыс істеу принципі, 
Метрологияның маңызды ережелері және электр өлшеудің негізгі 
әдістері. 
Меңгеруі керек: Тұрақты, айнымалы және үш фазалы токтың 
электр тізбектерінің негізгі заңдылықтары мен қатынастарын 
оларды талдау және есептеу үшін қолдану 

Дағдысы болу: 
Электр тізбектерін оқып, электр тоғының негізгі түйіндерінің 
мақсатын түсіну. 

EZhZh 2212  
Электрмен 

жабдықтау және 
жабдықтар 

Физика. Көлік 
құрылғылары 
мен 
құрылыстарын 

жобалау 
негіздері 

Білуге тиіс: Заманауи электронды құрылғылардың элементтік 
базасын, жартылай өткізгіш аспаптар мен интегралды схемалардың 
сипаттамалары мен параметрлерін, жартылай өткізгіш аспаптар мен 
интегралды схемаларды пайдаланудың жалпы ережелерін. 

Меңгеруі керек: өлшеу қателіктерін бағалау және электр өлшеу 
аспаптарын тексеруді жүргізу; 

Дағдысы болу: 
Анықтамалық әдебиеттерді қолдана отырып, электронды 
схемаларда жұмыс істеу үшін жартылай өткізгіш құрылғы мен 
интегралды схеманы таңдаңыз. 



  
KL 2213  Көліктік  

логистика          

БД/ТП Емтихан 4 
 

5 Жүк 
тасымалдау  

 

Жүк 
тасымалдарын 

контейнерлеу, 
Жүк және 
коммерциялық 
жұмысты 
басқару 

 Білуге: 
- Көлік логистикасы саласындағы жаңа білімдерді өз бетінше 

меңгеру; 
- Көлік логистикасы қағидаттарында жеткізу жүйелерін 
ұйымдастыру. 
Меңгеруі керек: - Логистикалық тұжырымдамаға сүйене отырып, 
тасымалдау тиімділігін арттыру мүмкіндіктерін табу; 
Дағдыларға ие болу: Тасымалдауды басқарудың логистикалық 
қағидаттарын қолдану. 

Құзыретті болу : 

Материалдарды жеткізу жүйесін таңдау мәселелерін шешу. 

Жүк 
тасымалдау  
 

Жүк 
тасымалдарын 
контейнерлеу, 
Жүк және 
коммерциялық 
жұмысты 

басқару 

Білуге тиіс: өндірістің жұмыс істеуінің логистикалық аспектілері; 
логистиканы ақпараттық қамтамасыз ету; логистикалық жүйелердің 
негізгі және қолдаушы функциялары; логистикалық жобалау және 
басқару; макро жүйелерді қалыптастыру және басқарудың 
логистикалық ерекшеліктері; логистикалық жүйелерді мемлекеттік 
реттеу және қолдау. 

Меңгеруі тиіс: сапалы өндірістік қызмет көрсетуді ұсыну; 
материал ағындарының технологиялық схемаларын әзірлеу; 
Дағдыларға ие болу: Логистикадағы логистикалық ақпараттық 
жүйенің базалық функцияларын басқару; Қойма жабдығының 
оңтайлы құрылымын есептеу; 
Құзыретті болу : Материалдарды жеткізу жүйесін таңдау 
мәселелерін шешу. 

LN 2213 
Логистика 

негіздері 
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ZhTBTSh 3214  
Жүктерді тиеу мен 

бекітудің 
техникалық 
шарттары 

БД/ТП Емтихан 6 4 Жүк 

тасымалдау, 
Көлік 
түрлерінің 
өзара 
әрекеттесуі 

Хладотранспорт 

және 
жылутехника 
негіздері, Жүк 
тасымалдарын 
контейнерлеу. 

 

білуге тиіс: Тасымалдау, қайта тиеу және сақтау жағдайларына әсер 

ететін негізгі массалық жүктердің физикалық – химиялық қасиеттері 
мен көлемдік – массалық сипаттамалары, тасымалданатын 
жүктердің сақталуын қамтамасыз ететін Ыдыс және буып-түю 
материалдарының түрлері, жүкті вагонға орналастыру және бекіту 
тәсілдері, жүру жолында жүктердің ысырабын қысқартудың негізгі 
қағидаттары мен жолдары. 
Меңгеруі тиіс: Жүкті дұрыс жіктеп, оның тобын тарифтік, 
жоспарлы және оқу номенклатурасында анықтай білу; ыдыстың 

түрін, буып-түю материалдарын таңдап, жүктің көліктік 
сипаттамасына сәйкес беріктікке есептеулер жүргізу; 
Дағдыларға ие болу: Тасымалдаудың оңтайлы шарттарын және 
жүк шығынын қысқарту жөніндегі іс-шаралар кешенін анықтау; 
Құзыретті болу: Жүкті вагонға дұрыс орналастыру және бекіту 
элементтерінің қуатын есептеу. 

Azh 3214  
Автомобиль 

жолдары   

Тасымалдауд
ы 

ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 
басқару, 
Көлік 
құқығы 

Жол полициясы 
қызметі, Жол 

жағдайлары 
және жол 
қозғалысы 
қауіпсіздігі. 

Білуге тиіс: - Автомобиль жолдарын салу, жөндеу және күтіп ұстау 
бойынша жұмыстарды ұйымдастыру әдістері; 

- автомобиль жолдарын салу мен жөндеуді ұйымдастырудың 
оңтайлы шешімдерін таңдаудың техникалық-экономикалық 
негіздемесінің әдістері; 
- баж пайдалана отырып, жол ұйымдарында есепке алу және есеп 
беру әдістері; 
- жылдық жоспарларды әзірлеу әдістемесі. 
Меңгеруі тиіс: - Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді 



есептеу; 
-қызметкерлер мен әкімшілік-басқару персоналының хронометражы 

әдісімен нормативтік бақылау нәтижелерін өңдеуді жүргізу. 
Дағдыларға ие болу: Еңбекке қатысу коэффициентін ескере 
отырып, бригадалардағы жалақыны есептеу. 

SEKNHTRE 2215 
Сыртқы 

экономикалық 
қызмет негіздері 

және халықаралық 
тасымалдарды 

реттеу ережелері 

БД/ТП Емтихан 4 4 Экономика, 
кәсіпкерлік 
дағдылары, 
көшбасшылы

қ және 
инновацияны 
қабылдау 

Жүк тасымалдау 
ережелері, Жүк 
тасымалын 
контейнерлеу. 

Білуге тиіс: Келесі міндеттерді шешу негіздері: Мемлекеттік-
құқықтық құбылыстар туралы бастапқы түсініктерді қалыптастыру; 
мемлекет пен құқықтың пайда болу, даму және қызмет ету 
заңдылықтарын түсіну. 

Меңгеруі керек: Негізгі Заң ұғымдарының мағынасы мен 
мазмұнын түсіну; спецификалық заң терминологиясын меңгеру; 
Дағдысы болу: құзыретті болу : конституциялық, азаматтық, 
қылмыстық және әкімшілік құқық сияқты қазақстандық құқықтың 
базалық салаларының негізгі ережелерін зерделеу 

Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы 

мәдениеттің 
құқығы мен 
негіздері, 
Тасымалдауд
ы 
ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 

басқару 

Жол полициясы 
қызметі, жол 
жағдайлары 

және жол 
қозғалысының 
қауіпсіздігі, Жол 
қозғалысын 
ұйымдастыруды
ң техникалық 
құралдары. 

Білуге тиіс: Жүргізушілерді даярлау әдіснамасының негіздері. 
Меңгеруі керек: Карта бойынша бағдарлану, ЖКО зерттеу және 
талдау әдістерін меңгеру, қызметтер қызметінің негізгі бағыттарын 

зерделеу; 
Дағдысы болу керек: Жол органдарында қозғалысты 
ұйымдастыру, жазба жұмыстарын рәсімдеу. 

ZhDAN 2215  

Жургізішілерді 
даярлаудың  
әдіснамалық 
негіздері   

  
ZhTE 3216 
Жүктерді  

тасымалдау 
ережесі 

БД/ТП Емтихан 5 
 

3 
 

Жүк 
тасымалдау, 
Тасымалдауд
ы 
ұйымдастыру 
және 

қозғалысты 
басқару 

Дипломдық 
жұмысты жазу 
кезінде алған 
дағдылары 

Білуге тиіс: Тасымалдау жоспарларын және тасымалдау жоспарын 
орындаудың есепке алу карточкасын жасау тәртібі, жүктерді 
тасымалдауға қабылдау және алушыларға беру ережесі, тасымалдау 
құжаттарын толтыру тәртібі, жүктерді тасымалдау шарттары, кірме 
жолдарды пайдалану тәртібі, актілерді жасау тәртібі, шағымдарды 
ұсыну және қарау. 

Меңгеруі керек: Тасымалдауға өтінім жасау, есептік және есептік 
құжаттарды таңдау, жүктерді тасымалдау шарттарын таңдау, 
жүктерді Тиеу, түсіру және жеткізу мерзімдерін анықтау, 
тасымалдау процесін орындау кезінде тасымалдау шарттарын 
жетілдіруге және әртүрлі көлік түрлері арасындағы өзара іс-қимылға 
бағытталған іс-шаралар туралы актілер мен шағымдар жасау; 
Дағдысы болу керек: Жүктерді өлшеу дәлдігінің нормалары және 
тасымалдау кезіндегі жүк массасының табиғи кемуі туралы, қазіргі 
жай-күйі, неғұрлым прогрессивті тасымалдау құралдарын дамыту 

және қолдану бағыттары туралы, тасымалдарды ресімдеуді 
автоматтандыру туралы 
Құзыретті болу: Актілерді жасау тәртібі, шағымдарды ұсыну және 
қарау. 

ZhKOS 3216 Жол -
көлік оқиғаларын 

сараптау   

Көлік 
құқығы, 
Тасымалдауд

Дипломдық 
жұмысты жазу 
кезінде алған 

Білуге тиіс: Жол-көлік оқиғаларына сараптама жүргізу жөніндегі 
нормативтік құжаттардың негізгі ережелері; жол-көлік оқиғаларына 
сараптама жүргізуді ұйымдастырудың теориялық негіздері. 



ы 
ұйымдастыру 

және 
қозғалысты 
басқару 

дағдылары Меңгеруі керек: Автомобильдендірудің даму салдарын бағалау; 
ЖКО зерттеудің заманауи ғылыми-әдістемелік аппараты негізінде 

ЖКО сараптамасын өз бетінше жүргізу; 
Дағдысы болу керек: Сот сарапшысы – автотехниктің құзыретін, 
құқықтары мен міндеттерін білу; ЖКО материалдарын зерттеу; 
Құзыретті болу: қозғалысты ұйымдастыру бойынша жобалық 
шешімдерді әзірлеу 

ZhKZhB 3217  Жүк 
және 

коммерциялық 
жұмысты басқару 

БД/ТП Емтихан 6 
 

5 
 

Жүк 
тасымалдау, 

Көлік 
түрлерінің 
өзара 
әрекеттесуі 

Жүк 
тасымалдарын 

контейнерлеу, 
Басқарудың 
автоматтандыры
лған жүйелері 

 Білуге тиіс: жүк жұмысының техникалық құралдары, 
тасымалдауды, оның ішінде контейнерлік және пакеттік 

ұйымдастырудың прогрессивті тәсілдері, тасымалдауды 
ұйымдастыру және басқару жөніндегі мамандардың коммерциялық 
қызметінің мәні; нарықтық қатынастар жағдайында көлік 
құқығының, тарифтерді құрудың және темір жолдардың жүк және 
коммерциялық жұмысын басқарудың ұйымдастырушылық 
құрылымының негізгі принциптері, тасымалдауды Жедел 
жоспарлау негіздері, заңды және жеке тұлғаларға көлік – 
экспедициялық қызмет көрсетудің, жүктерді тікелей аралас және 

халықаралық қатынастарда тасымалдаудың қазіргі заманғы әдістері. 
Меңгеруі керек: прогрессивтік технология, фирмалық Көліктік 
қызмет көрсетудің автоматтандырылған жүйесі (СПТО) және тиеу – 
түсіру жұмыстарын кешенді механикаландыру және 
автоматтандыру негізінде станциялар мен кірме жолдарда жүк және 
коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру әдістері, АСОУП және 
ЕҮАК режимінде баж жағдайында есептеу техникасы құралдарын 
пайдалану, 
Дағдысы болу керек: Жүк және коммерциялық жұмыстың 

техникалық жарақтандырылуы мен технологиясын жетілдіру, тиеу 
орындарынан вагон ағындарын ұйымдастыру бойынша іс-шарадан 
экономикалық әсер алуды бағалау әдістемесін меңгеру, 
Құзыретті болу: Әртүрлі жүктерді тасымалдау кезінде, әсіресе 
қауіпті, ауыр салмақты және сусымалы жүктерді тасымалдау 
кезінде поездар қозғалысының қауіпсіздігін, тасымалданатын 
жүктердің сақталуын және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз 
ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру. 

Minor2 
Пән 

  Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор)каталогына сәйкес 

  
ZhZhUTK  3217  

Жол жүрісін 
ұйымдастырудың  

техникалық 

құралдары         

Жүргізушіле
рді 
даярлаудың 
әдіснамалық 
негіздері 

Автомобильдерд
і техникалық 
пайдалану, Жол 
жағдайлары 
және жол 

қозғалысының 
қауіпсіздігі 

Білуге тиіс: жолдың көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері мен 
сипаттамалары, жолдың көлік құрылысы ретіндегі жұмыс 
ерекшеліктері, көлік ағындары қозғалысының заңдылықтары. 
Меңгеруі керек: жолдарды тексеруді жүргізу, көлік ағындарының 
қозғалыс режимін және қозғалыс қауіпсіздігін бағалау; 

Дағдысы болу керек: жолдардың көліктік – пайдалану сапасын 
және қозғалыс қауіпсіздігін арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу. 

ZhTK 4218  Жүк 
тасымалдарын 
контейнерлеу   

БД/ТП Емтихан 7 
 

5 
 

Жүк және 
коммерциял
ық жұмысты 
ұйымдастыру
, Жүк және 

Дипломдық 
жұмысты жазу 
кезінде алған 
дағдылары 

Білуге тиіс: жүк және коммерциялық жұмыстың техникалық 
құралдары, көліктік логистикалық жүйелерде, оның ішінде 
контейнерлік және пакеттік жүйелерде тасымалдауды 
ұйымдастырудың прогрессивті тәсілдері, тасымалдауды 
ұйымдастыру және басқару жөніндегі мамандардың коммерциялық 



коммерциял
ық жұмысты 

басқару 

қызметінің негіздері; көлік құқығының, тарифтерді құрудың және 
темір жолдардың жүк және коммерциялық жұмысын басқарудың 

ұйымдық құрылымының негізгі принциптері, тасымалдарды Жедел 
жоспарлау негіздері, кәсіпорындар, ұйымдар мен ел азаматтарына 
көліктік – экспедициялық қызмет көрсетудің қазіргі заманғы 
әдістері, жүктерді тікелей аралас және халықаралық қатынастарда 
тасымалдау. 
Меңгеруі керек: Прогрессивті технология негізінде жүк және 
коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыруды, автоматтандырылған 
басқару жүйелерін және тиеу – түсіру жұмыстарын кешенді 

механикаландыру мен автоматтандыруды, баж жағдайында есептеу 
техникасы құралдарын пайдалануды.; 
Дағдыларға ие болу: экономикалық тиімділік алу тұрғысынан жүк 
және коммерциялық жұмыстың техникалық жарақтандырылуы мен 
технологиясын жетілдіру жөніндегі іс-шараларды объективті 
бағалау, поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру, 
Құзыретті болу: Әртүрлі жүктерді тасымалдау кезінде, әсіресе 

қауіпті, ауыр салмақты және сусымалы жүктерді тасымалдау 
кезінде қоршаған ортаны сақтау және қорғау. 

ATB 4218 
Автомобильдерді 
техникалық 
пайдалану     

Жол 
қозғалысын 
ұйымдастыру
, 
Тасымалдауд
ы 

ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 
басқару. 

Дипломдық 
жұмысты жазу 
кезінде алған 
дағдылары 

Білуі керек: Автомобильдерді техникалық пайдалану, автомобиль 
көлігінің жылжымалы құрамын техникалық қызмет көрсету және 
ағымдағы жөндеу (ТҚ және ТҚ) процестерін ұйымдастыру және 
басқару, жабдықтау, сақтау, тарату, пайдалану және жөндеу 
материалдарының, қосалқы бөлшектер мен агрегаттардың шығынын 
нормалау туралы білім жүйесін меңгеру міндеттері. 

Меңгеруі керек: Жылжымалы құрамға ТҚ және ТҚ қолданылатын 
заманауи гараж жабдықтарын, аспаптарды және құрылғыларды 
пайдалану тәсілдерін және жұмыстың негізгі принциптерін, 
құрылымын зерттеу; 
Дағдыларға ие болу: өндірістік-техникалық базаны жобалау 
әдістерін жетілдіру негізінде автомобильдерді техникалық 
пайдалануды ұйымдастырудың технологиялық міндеттерін дербес 
шешуге үйрету; 

Құзыретті болу: өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын игеру. 

 KK 2219  Көлік 
құқығы      

БД/ТП Емтихан 3 4 Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы 
мәдениет 
құқығы және 
негіздері 

СЭҚ 
ұйымдастыру 
және 
халықаралық 
тасымалдарды 
реттеу 

қағидалары, 
көліктік 
логистика 

Білуі керек: - құқықтық шындық құбылыстарын бағдарлауға және 
аналитикалық қабылдауға; 
- құқықтық білімді практикада қолдану; 
- талдау, өз бетінше ойлау, пәнді меңгеру үшін белгілі бір 
әдістемелік негізге ие болу; 

Меңгеруі керек:: 

- қалыптасқан құқықтық жағдайдың мәнін түсіну; 
- ой-өрісін өз бетінше кеңейту, құқық қолдану қызметін дамыту 
Дағдыларға ие болу:  Нормативтік-құқықтық актілердің 
мәтіндерімен жұмыс; 
- құқық тұрғысынан туындайтын жағдайларды шешу; 
Құзыретті болу: Белсенді өмірлік ұстанымды дамыту үшін өз 
бетіңізше жұмыс жасаңыз. 



 

KKN 2219  
Кеңсенің 
құжаттама 
негіздері 

Сыбайлас 
жемқорлыққа 

қарсы 
мәдениет 
құқығы және 
негіздері 

СЭҚ 
ұйымдастыру 

және 
халықаралық 
тасымалдарды 
реттеу 
қағидалары, 
көліктік 
логистика 

білуге тиіс: құжаттарды құрастыру және қалыптастыру, іс 
қағаздарын жүргізу қызметін ұйымдастыру, құжаттарды құрумен, 

оларды тіркеумен, жіктеумен, қозғалумен, есепке алумен және 
сақтаумен байланысты жұмыстардың жиынтығы. 
меңгеруі керек: басқаруды құжаттамалық қамтамасыз етудің мәнін; 
жазбаша коммуникация тарихын анықтау; 
Дағдысы болу керек: іс жүргізу бойынша негізгі ұғымдар және 
нормативтік құжаттар; 
Құзыретті болу : кәсіпорындардағы іс жүргізу процесін реттейтін 
құжаттар. 

 ОТ I  Өндірістік 
тәжірибе 

БД/ЖОК Тәжірибе 
бойынша 
қорытынд

ы баға 

4 3 Оқу 
практикасы 

Пайдалану 
жұмысын және 
тасымалдау 
сапасын басқару, 
Диплом 
алдындағы 
практика 

Білуге тиіс: жедел жоспарлау, көліктегі жұмысты басқару нысаны 
мен құрылымы (түрлері бойынша); темір жол көлігінің техникалық 
құралдарын пайдалану негіздері; жұмысты есепке алу, есеп беру 
және талдау жүйесі; көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін 
регламенттейтін құжаттар бойынша қызметкерлерге қойылатын 
негізгі талаптар; кәсіби қызметте ақпараттық және 
телекоммуникациялық технологиялардың құрамы, функциялары 

мен пайдалану мүмкіндіктері 
Меңгеруі керек: жалпы көліктің және оның объектілерінің 
жұмысын реттейтін құжаттарды талдау - көлік міндеттерін шешу 
үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; компьютерлік 
құралдарды қолдану; 
Дағдылары болуы тиіс: қызметті жедел реттеу және үйлестіру 
саласында теориялық білімді қолдану; - жолаушылар тасымалын 
ұйымдастыру бойынша қолданыстағы ережелерді қолдану; қажетті 
ақпаратты өз бетінше іздеу; 

Құзыретті болу: техникалық құжаттаманы жүргізу, тапсырмалар 
мен кестелердің орындалуын бақылау; жедел ақпаратты өңдеу үшін 
жұмыста ақпараттық технологияларды пайдалану; операцияларды 
орындауға уақыт нормаларын есептеу - практика объектісі 
жұмысының көрсеткіштерін есептеу 
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PZhTCB 3220 

Пайдалану 
жұмысын және 

тасымалдау 
сапасын басқару I     

БД/ТП Емтихан 5 5 Автоматика, 
телемеханика 

және көлікке 
байланыс, 
Тасымалдауд
ы 
ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 
басқару 

Автоматтандыры
лған басқару 

жүйелері 

білуге тиіс: озық техника мен технологияны қолдануға негізделген 
темір жолдарды пайдалану жұмысының жалпы қағидаттары, темір 

жол желісін, жолды және оған кіретін бөлімшелерді басқарудың 
автоматтандырылған жүйесін қолдануды ескере отырып, жекелеген 
темір жол бөлімшелерінің жұмысы, темір жол станциялары мен 
тораптарының өндірістік процестерін, демек, жоспарлы 
тапсырмаларды орындау кезінде экономикалық тиімділікті ескере 
отырып, олардың жұмыс технологиясына кіретін бүкіл кешенді 
оңтайландыру бойынша теориялық негіздер. 
Меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің 

теориялық негіздерін қолдану, оперативті жағдайда өндіріс 
орындарының алдыңғы қатарлы әдістерін қолдана отырып, темір 
жол станциялары мен басқа да темір жол бөлімшелері жұмысының 
озық технологиясын құру; 
Дағдысы болу керек: теміржол көлігі бөлімшелерінің 
(станциялардың, учаскелердің, желі полигондарының) қызметі 
негізінде жылжымалы құрамды тиімді пайдалануды ескере отырып, 



тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша шешім қабылдау); 

 

Құзыретті болу: темір жол көлігі жұмысының тиімділігін 
қамтамасыз ететін іс – шаралар бойынша техникалық-экономикалық 
есептерді орындау. 

Minor 1 
Пән  

      Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор)каталогына сәйкес 

 

ZhKU 3220  Жол 
қозғалысын 

ұйымдастыру I   

БД/ТП Емтихан 5 5 Сыбайлас 

жемқорлыққа 
қарсы 
мәдениеттің 
құқығы мен 
негіздері, 
Тасымалдауд
ы 
ұйымдастыру 
және 

қозғалысты 
басқару 

Жол полициясы 

қызметі, Жол 
жағдайлары 
және жол 
қозғалысы 
қауіпсіздігі. 

Білуге тиіс: жол қозғалысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету 

бойынша нормативтік құжаттардың негізгі ережелері, қозғалысты 
ұйымдастырудың теориялық негіздері, жол қозғалысының 
қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз ету проблемаларын 
шешудің негізгі жолдары, ЖКО талдау әдістері, көшедегі қауіпті 
учаскелерді анықтау және жою – жол желісі бойынша іс-
шаралардың тиімділігін бағалау тәсілдері, жаппай жолаушылар 
көлігі қозғалысын ұйымдастыру әдістері, ЖҚЖ бойынша іс-
шаралардың экономикалық және экологиялық бағалаулармен 
байланысы, инженерлік жобаларды жобалауды және ресімдеуді 

ұйымдастыру тәртібі, қозғалысты жедел ұйымдастыру негіздері 
және көлік құралдары қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
қағидаттары. 
Меңгеруі керек: автомобильдендіруді дамыту салдарын бағалау, 
жол қозғалысын жедел ұйымдастыру бойынша нақты іс-шараларды 
әзірлеу, көліктің тұрақты, уақытша және кідіртілген тұрақтарын 
ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу, ЖҚЖ туралы іс-шараны 
енгізудің экономикалық және экологиялық нәтижелерін бағалау, 

Дағдыларға ие болу: Көлік және жаяу жүргіншілер ағындарының 
қозғалысын ұйымдастырудың тиімділігін зерттеу, ЖКО 
материалдарын зерттеу, 
Құзыретті болу: қозғалысты ұйымдастырудың жобалық 
шешімдерін әзірлеу. 

PZhTCB 3221  
Пайдалану 

жұмысын және 
тасымалдау 

сапасын басқару II   

БД/ТП Емтихан 6 
 

5 
 

Автоматика, 
телемеханика 

және көлікке 
байланыс, 
Тасымалдауд
ы 
ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 
басқару 

Автоматтандыры
лған басқару 

жүйелері 

білуге тиіс: озық техника мен технологияны қолдануға негізделген 
темір жолдарды пайдалану жұмысының жалпы қағидаттары, темір 

жол желісін, жолды және оған кіретін бөлімшелерді басқарудың 
автоматтандырылған жүйесін қолдануды ескере отырып, жекелеген 
темір жол бөлімшелерінің жұмысы, темір жол станциялары мен 
тораптарының өндірістік процестерін, демек, жоспарлы 
тапсырмаларды орындау кезінде экономикалық тиімділікті ескере 
отырып, олардың жұмыс технологиясына кіретін бүкіл кешенді 
оңтайландыру бойынша теориялық негіздер. 
меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің 
теориялық негіздерін қолдану, оперативті жағдайда өндіріс 

орындарының алдыңғы қатарлы әдістерін қолдана отырып, темір 
жол станциялары мен басқа да темір жол бөлімшелері жұмысының 
озық технологиясын құру; 
Дағдысы болу керек: теміржол көлігі бөлімшелерінің 
(станциялардың, учаскелердің, желі полигондарының) қызметі 
негізінде жылжымалы құрамды тиімді пайдалануды ескере отырып, 
тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша шешім қабылдау), 



Құзыретті болу: темір жол көлігі жұмысының тиімділігін 
қамтамасыз ететін іс – шаралар бойынша техникалық-экономикалық 

есептерді орындау. 

ZhKU 3221  Жол 
қозғалысын 

ұйымдастыру II            

Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы 
мәдениет, 
тасымалдауд
ы 
ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 

басқару 
құқығы мен 
негіздері 

Жол жағдайлары 
және жол 
қозғалысы 
қауіпсіздігі 

Білуге тиіс: жол қозғалысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету 
бойынша нормативтік құжаттардың негізгі ережелері, қозғалысты 
ұйымдастырудың теориялық негіздері, жол қозғалысының 
қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз ету проблемаларын 
шешудің негізгі жолдары, ЖКО талдау әдістері, көшедегі қауіпті 
учаскелерді анықтау және жою – жол желісі бойынша іс-
шаралардың тиімділігін бағалау тәсілдері, жаппай жолаушылар 
көлігі қозғалысын ұйымдастыру әдістері, ЖҚЖ бойынша іс-
шаралардың экономикалық және экологиялық бағалаулармен 

байланысы, инженерлік жобаларды жобалауды және ресімдеуді 
ұйымдастыру тәртібі, қозғалысты жедел ұйымдастыру негіздері 
және көлік құралдары қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
қағидаттары. 
меңгеруі керек: автомобильдендіруді дамыту салдарын бағалау, 
жол қозғалысын жедел ұйымдастыру бойынша нақты іс-шараларды 
әзірлеу, көліктің тұрақты, уақытша және кідіртілген тұрақтарын 
ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу, ЖҚЖ туралы іс-шараны 

енгізудің экономикалық және экологиялық нәтижелерін бағалау; 
Дағдыларға ие болу: Көлік және жаяу жүргіншілер ағындарының 
қозғалысын ұйымдастырудың тиімділігін зерттеу, ЖКО 
материалдарын зерттеу. 
Құзыретті болу: қозғалысты ұйымдастыру бойынша жобалық 
шешімдерді әзірлеу 

ZhTB 4222  
Жолаушылар 

тасымалын 
басқару 

БД/ТП Емтихан 7 
 

5 Тасымалдауд
ы 

ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 
басқару 

Дипломдық 
жұмысты жазу 

кезінде алған 
дағдылары 

білуге тиіс: озық техника мен технологияға негізделген 
жолаушылар тасымалын басқарудың жалпы қағидаттары; теміржол 

жолаушылар станцияларының өндірістік процестерін оңтайландыру 
бойынша теориялық негіздер: қалыптастыру жоспарын жасау 
кезінде міндеттерді оңтайландыруды ескере отырып, теміржол 
желісінде жолаушылар ағынын ұйымдастыру жүйесі; поездар 
қозғалысының кестесін құру; өткізу қабілетін анықтау. 
Меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің 
теориялық негіздерін қолдану; темір жол бөлімшелері жұмысының 
озық технологиясын құру; 

Дағдыларға ие болу: жылжымалы құрамды тиімді пайдалануды 
ескере отырып, жолаушылар тасымалына қызмет көрсету бойынша 
жедел шешімдер қабылдау;  
құзыретті болу : техникалық-экономикалық есептерді орындау. 

ZhZhZhKK 4222  
Жол жағдайлары 

және жол 

қозғалысының 
қауіпсіздігі   

Жол 
қозғалысын 
ұйымдастыру

, Көлік 
ағындарыны
ң 
сипаттамасы. 

Дипломдық 
жұмысты жазу 
кезінде алған 

дағдылары 

Білуге тиіс: жолдың көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері мен 
сипаттамалары; Көлік құрылысы ретіндегі жол жұмысының 
ерекшеліктері; көлік ағындары қозғалысының заңдылықтары. 

Істеуі керек: жолдарды тексеруді жүргізу; көлік ағындарының 
қозғалыс режимін және қозғалыс қауіпсіздігін бағалау, 
Дағдыларға ие болу: жолдардың көліктік – пайдалану сапасын 
және қозғалыс қауіпсіздігін арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу. 



 
TZhBT 3223  Темір 

жол бекеттері мен 
тораптары 

БД/ТП Емтихан 6 3 
 

Көліктегі 
қозғалыс 

қауіпсіздігін 
қамтамасыз 
ету 

Дипломдық 
жұмысты жазу 

кезінде алған 
дағдылары 

 білуге тиіс: жұмыс технологиясымен өзара байланыста 
станциялардың, тораптардың және олардың элементтерінің 

құрылғылары мен конструкциялары туралы жалпы қағидаттар, осы 
құрылғыларды есептеу теориясы және ғылым мен техниканың 
соңғы жетістіктерін, темір жолдарды пайдаланудың және көліктің 
басқа түрлерімен өзара іс-қимылының оңтайлы әдістерін ескере 
отырып, жаңа және қайта орналасатын станциялар мен тораптарды 
жобалаудың қазіргі заманғы әдістері. 
меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің 
теориялық негіздерін қолдану; озық әдістерді қолдана отырып, 

теміржол станциялары мен тораптарын, сондай-ақ басқа да 
теміржол бөлімшелерін жобалау мен қайта құрудың озық 
технологиясын жасау; 
Дағдысы болу керек: теміржол көлігі бөлімшелерінің 
(станциялардың, учаскелердің, желі полигондарының және т. б.) 
қызметін талдау негізінде жылжымалы құрамды және жолдық 
дамуды тиімді пайдалануды ескере отырып, тасымалдау процесіне 
қызмет көрсету бойынша шешім қабылдау.); 

Құзыретті болу: темір жол көлігі жұмысының тиімділігін 
қамтамасыз ететін іс – шаралар бойынша техникалық-экономикалық 
есептерді орындау. 

KKK 3223 Көлік 

құралдарының 
қауіпсіздігі    

Дипломдық 

жұмысты 
жазу кезінде 
алған 
дағдылары 

Дипломдық 

жұмысты жазу 
кезінде алған 
дағдылары 

білуге тиіс: белсенді және пассивті қауіпсіздік, көлік құралдарының 
қауіпсіздік элементтеріне қатысты нормативтік құжаттар мен 
заңнамалық актілер; автомобильдің габариттік параметрлері, 
автомобильдің орналасу параметрлері, автомобильдің тарту және 
тежеу серпінділігі; автомобильдің орнықтылығы, өтімділігі, 
автомобильдің орнықтылығы; ЖКО негізгі түрлерінің пассивті 
қауіпсіздігі, биомеханикасы. 
меңгеруі керек: автомобиль тербелісін, автомобиль жүрісінің 

жайлылығын және тегістігін; шиналардың тозуын, протектор 
тозуының пайдалану қасиеттеріне әсерін анықтау; 
Дағдыларға ие болу: ішкі, сыртқы және қосымша ақпараттылық; 
автомобильдің шолуы, автомобильдің дыбыстық ақпараттылығы; 
кабинаның микроклиматы, тербелістер. 

 KATB 2224  
Көліктегі 

автоматика,телеме
ханика және 

байланыс 

БД/ТП Емтихан 4 
 

4 
 

Физика, 
Тасымалдауд

ы 
ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 
басқару 

Басқарудың 
автоматтандыры

лған жүйелері, 
Пайдалану 
жұмысын және 
тасымалдау 
сапасын басқару 

білу: автоматты құрылғылардың түсініктері мен принциптері 
туралы теориялық негіздер. 

істей алу керек: курстың негізгі теориялық ережелерімен жұмыс 
істеу керек: автоматика, телемеханика және байланыс 
құрылғыларын пайдалану жүйелері мен әдістері. 
Дағдысы болу керек: автоматика, телемеханика және байланыс 
құрылғыларын пайдалану. 

AM 2224  
Автопайдалану 

материалдары 

Физика, 
Тасымалдауд

ы 
ұйымдастыру 
және 

Автоматтандыры
лған басқару 

жүйелері, Жол 
қозғалысын 
ұйымдастыру 

білуге тиіс: автокөлік құралдарын пайдалану шарттарымен танысу, 
автомобильді пайдалану материалдарын қолданудың тиімді әдістері, 

оларды алу тәсілдері және әр түрлі отын мен майлау материалдарын 
пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны 
қорғау талаптары. 



қозғалысты 
басқару  

меңгеруі керек: автомобильдік пайдалану материалдарын ұтымды 
қолдану; материалдар ресурстарына қажеттілікті есептеу 

әдістемесін меңгеру; 
Дағдысы болу: жұмысты ұйымдастыру үшін нормативтік 
материалдарды қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру; 
Құзыретті болу : автомобиль көлік құралдарын техникалық 
пайдалануда. 
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KZhZh 3225 Көлік-

жүк жүйелері   

БД/ТП Емтихан 5 
 

3 
 

Жүк 
тасымалдау 

Жүк және 
коммерциялық 

жұмысты 
басқару 

білуге тиіс: озық техника мен технологияны қолдануға негізделген 
темір жолдарды пайдалану жұмысының жалпы принциптері, темір 

жол желісін, жолды және оған кіретін бөлімшелерді басқарудың 
автоматтандырылған жүйесін қолдануды ескере отырып, жекелеген 
темір жол бөлімшелерінің жұмысы, темір жол станциялары мен 
тораптарының өндірістік процестерін оңтайландыру бойынша 
теориялық негіздер. 
меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің 
теориялық негіздерін қолдану, оперативті жағдайда өндіріс 
орындарының алдыңғы қатарлы әдістерін қолдана отырып, темір 

жол станциялары мен басқа да темір жол бөлімшелері жұмысының 
озық технологиясын құру; 
Дағдысы болу керек: теміржол көлігі бөлімшелерінің 
(станциялардың, учаскелердің, желі полигондарының) қызметі 
негізінде жылжымалы құрамды тиімді пайдалануды ескере отырып, 
тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша шешім қабылдау); 
Құзыретті болу: темір жол көлігі жұмысының тиімділігін 
қамтамасыз ететін іс – шаралар бойынша техникалық-экономикалық 
есептерді орындау. 

 
ZhKETN 3225    
Жол қозғалыс  
ережелерінің 

теориялық 
негіздері 

Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы 
мәдениеттің 
құқығы мен 
негіздері, 
тасымалдауд

ы 
ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 
басқару 

Көлік 
құралдарының 
қауіпсіздігі, 
Автомобиль 
тасымалдары 

Білуге тиіс: жол қозғалысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету 
бойынша нормативтік құжаттардың негізгі ережелері; қозғалысты 
ұйымдастырудың теориялық негіздері; жол қозғалысының 
қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз ету проблемасын шешудің 
негізгі жолдары; ЖКО талдау әдістері, көше-жол желісінің қауіпті 
учаскелерін анықтау және жою; ЖҚЖ бойынша іс-шаралардың, 
экономикалық және экологиялық бағалаулары бар ЖҚЖ бойынша 

іс-шаралардың тиімділігін бағалау тәсілдері, инженерлік жобаларды 
жобалауды және ресімдеуді ұйымдастыру тәртібі, қозғалысты жедел 
ұйымдастыру негіздері және көлік құралдары қозғалысының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаттары. 
Меңгеруі керек: автомобильдендіруді дамыту салдарын бағалау; 
жол қозғалысын жедел ұйымдастыру бойынша нақты іс-шаралар 
әзірлеу; көліктің тұрақты, уақытша және ұсталған тұрақтарын 
ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу; 

Дағдыларға ие болу: ЖҚЕ бойынша іс-шараларды енгізудің 
экономикалық және экологиялық нәтижелерін бағалау; Көлік және 
жаяу жүргіншілер ағындарының қозғалысын ұйымдастырудың 
тиімділігін зерттеу; 
Құзыретті болу : ЖКО материалдарын зерттеу; қозғалысты 
ұйымдастыру бойынша жобалық шешімдерді әзірлеу 



  
TZhN 4226  

Тоңазкөлік және 
жылутехника 

негіздері 

БД/ТП Емтихан 7 
 

5 
 

Жүк және 
коммерциял

ық 
жұмыстарды 
басқару, 
Жүктерді 
тасымалдау 
ережелері. 

Дипломдық 
жұмысты жазу 

кезінде алған 
дағдылары 

Білуге тиіс: тез бұзылатын жүктерді сақтаудың және тасымалдауға 
дайындаудың негізгі шарттары, жасанды суықты алудың теориялық 

негіздері, көліктік тоңазытқыш қондырғылары, изотермиялық 
жылжымалы құрам және тез бұзылатын жүктерді тасымалдауға 
арналған контейнерлер, изотермиялық жылжымалы құрамға қызмет 
көрсету пункттері мен технологиясы, тез бұзылатын жүктерді 
тасымалдаудың ұтымды тәсілін ұйымдастыру және таңдау. 
Меңгеруі керек: вагонда тез бұзылатын жүктерді орналастырудың 
ең оңтайлы тәсілдері мен схемасын таңдау; Тоңазытқыш 
машинасының теориялық және нақты циклын есептеу; әртүрлі 

тасымалдау режимдері үшін изотермиялық вагондардың жылу 
техникалық есебін жүргізу; вагонның Тоңазытқыш жабдығын 
таңдау және тоңазытқыш қондырғысы жұмысының ұзақтығын 
есептеу; 
Дағдыларға ие болу: изотермиялық вагондарды жабдықтау 
пункттері арасындағы қашықтықты есептеу; вагонның жылу 
балансын графоаналитикалық әдіспен есептеуді жүргізу; 
Құзыретті болу: тез бұзылатын жүктерді тасымалдау үшін 

жылжымалы құрамды таңдаудың экономикалық – математикалық 
моделін келтіру. 

 
 

ZhPK 4226  Жол 
полициясының 

қызметі 

Көлік 
ағындарыны
ң 
сипаттамасы, 
Жол 
қозғалысын 

ұйымдастыру
. 

Дипломдық 
жұмысты жазу 
кезінде алған 
дағдылары 

білуге тиіс: жол полициясының қызметін анықтайтын негізгі 
ережелер; осы органдар қызметкерлерінің міндеттері мен 
функциялары, құқықтары мен міндеттері; құқықтық тәртіпті қорғау 
бойынша қызмет атқарудың техникалық жарақтандырылуы мен 
негіздері; ҚДП-ның заңды қорғау жөніндегі басқа қызметтермен 
өзара іс-қимылы. 

Меңгеруі керек: жол полициясы қызметіне қатысты ЖҚҚ 
саласындағы нормативтік-құқықтық базаны қолдану және 
бағдарлау; 
Дағдыларға ие болу: желіде жұмыс істеу тактикасының негіздерін 
қолдану, қызмет өткеру кезінде азаматтармен қарым-қатынас жасау; 
Құзыретті болу: қызметтің техникалық жабдықталуы мен нақты 
керек-жарақтарын түсіну. 

  
KAS 3227  Көлік 

ағындарының 
сипаттамасы    

БД/ТП Емтихан 6 
 

5 Жүргізушіле
рді 
даярлаудың 
әдіснамалық 
негіздері, 
Автоэксплуа
тациялық 
материалдар. 

Жол полициясы 
қызметі 

білуге тиіс: жол қозғалысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету 
бойынша нормативтік құжаттардың негізгі ережелері; қозғалысты 
ұйымдастырудың теориялық негіздері; жол қозғалысының 
қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз ету проблемасын шешудің 
негізгі жолдары; ЖКО талдау әдістері, көше-жол желісінің қауіпті 
учаскелерін анықтау және жою; ЖҚЖ бойынша іс-шаралардың, 
экономикалық және экологиялық бағалаулары бар ЖҚЖ бойынша 
іс-шаралардың тиімділігін бағалау тәсілдері, инженерлік жобаларды 

жобалауды және ресімдеуді ұйымдастыру тәртібі, қозғалысты жедел 
ұйымдастыру негіздері және көлік құралдары қозғалысының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаттары. 
Меңгеруі керек: автомобильдендіруді дамыту салдарын бағалау, 
жол қозғалысын жедел ұйымдастыру бойынша нақты іс-шараларды 
әзірлеу, көліктің тұрақты, уақытша және кідіртілген тұрақтарын 
ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу, ЖҚЖ бойынша іс-



шараларды енгізудің экономикалық және экологиялық нәтижелерін 
бағалау. 

Дағдыларға ие болу: Көлік және жаяу жүргіншілер ағындарының 
қозғалысын ұйымдастырудың тиімділігін зерттеу, ЖКО 
материалдарын зерттеу. 
Құзыретті болу: қозғалысты ұйымдастырудың жобалық 
шешімдерін әзірлеу. 

 
KTPKTKK 3227    

Көліктегі ТПҚ 
және техникалық 

қауіпсіздік 
құралдары 

Көліктегі 
қозғалыс 

қауіпсіздігін 
қамтамасыз 
ету. 

Автоматтандыры
лған басқару 

жүйелері, 
Жолаушылар 
тасымалын 
басқару 

білуге тиіс: озық техника мен технологияны қолдануға негізделген 
темір жолдарды пайдалану жұмысын басқарудың жалпы 

қағидаттары, темір жолдар желісін, жолды және оған кіретін 
бөлімшелерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін қолдануды 
ескере отырып, жекелеген темір жол бөлімшелерінің жұмысы, темір 
жол станциялары мен тораптарының өндірістік процестерін, демек, 
жоспарлы тапсырмаларды орындау кезінде экономикалық 
тиімділікті ескере отырып, олардың жұмыс технологиясына кіретін 
бүкіл кешенді оңтайландыру бойынша теориялық негіздер. 
меңгеруі керек: темір жол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің кешенді жүйесін пайдалану; маневрлік жұмыс 
пен поездар қозғалысы қауіпсіздігінің рұқсат етілген 
бұзушылықтарының біліктілік тәртібі және оның қазіргі жағдайы, 
поездар қозғалысы қауіпсіздігінің бұзылуын тудыратын себептер, 
ТПЕ талаптары мен нормалары; 
Дағдыларыңыз болуы тиіс: Темір жолдардың техникалық 
құралдарын орнату, күтіп ұстау және пайдалану мәселелері 
бойынша басқа құжаттардың нұсқаулықтары; 
Құзыретті болу : мамандық бойынша барлық өндірістік 

процестерде темір жолдардың апатсыз жұмысын қамтамасыз ететін 
технологиялық процесс, принциптер мен жағдайлар. 
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EK  4301 Еңбекті 

қорғау   

БД/ЖОК Емтихан 7 5 
 

Экология 
және ТЖБ, 
Көліктегі 
қозғалыс 
қауіпсіздігін 

қамтамасыз 
ету 

Дипломдық 
жұмысты жазу 
кезінде алған 
дағдылары 

Білуге тиіс: -еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі және өндірістік 
үдерістер саласындағы заңнамалық-құқықтық базаның негіздері; 
- өндірістік объектілерді өндіру, монтаждау, пайдалану және 
жөндеумен байланысты процестердегі қауіпті және зиянды 
өндірістік факторлардың табиғаты; 

- адамдарды қауіпті және зиянды өндірістік факторлардан қорғау 
құралдарын пайдалану, жөндеу және сақтау тәртібі; 
- өнеркәсіптік жабдықтар мен өндірістік процестердің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету принциптері; 
- өндірістік жарақаттанудың алдын алу шаралары, Өндірістегі 
жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібі; 
- Өндірістегі еңбекті қорғау және оның қауіпсіздігі жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастыру;; 

- өнеркәсіптік өндіріс объектілерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету қағидаттары және т. б. 
меңгеруі керек: өндірістік қызметтің қауіпсіздігін арттыру 
бойынша іс-шаралар әзірлеу; 
шаруашылық жүргізу объектілерінің өндірістік қызметінің 
тұрақтылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және 
жүзеге асыру; 



Дағдыларға ие болу: төтенше жағдайларда өндірістік персоналды 
және халықты қорғау бойынша іс-шараларды жоспарлау; 

Құзыретті болу: ТЖ салдарын жою кезінде құтқару және басқа да 
кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізуде барабар шешімдер 
қабылдау. 

KE 4302  
Кәсіпорын 

экономикасы   

БД/ЖОК Емтихан 7 5 Экономика, 
кәсіпкерлік 
дағдылары, 
көшбасшылы

қ және 
инновацияла
рды 
қабылдау, 
СЭҚ 
негіздері 

Дипломдық 
жұмысты жазу 
кезінде алған 
дағдылары 

Білуге тиіс: - ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметтің негізгі нысаны 
ретіндегі кәсіпорынның айрықша белгілері: экономикалық 
дербестік, экономикалық жауапкершілік, меншік нысаны және оның 
құқықтық мәртебесі; 

меңгеруі керек: - қолда бар ресурстарды ескере отырып, 
кәсіпорынды дамытудың ең тиімді нысанын таңдау; 

 
Дағдылары болуы тиіс: Кәсіпорын экономикасы саласындағы 
заңнамада, оларды нарықтық қатынастарды дамыту жағдайында 
қолдану. 

ZhKZhU 3303  
Жүк және 

коммерциялық 
жұмыстарды 
ұйымдастыру 

БД/ЖОК Емтихан 5 
 

5 
 

Жүк 
тасымалдау, 

Көлік 
түрлерінің 
өзара 
әрекеттесуі 

Жүк 
тасымалдарын 

контейнерлеу, 
хладотранспорт 
және жылу 
техникасының 
негіздері 

білуге тиіс: көлік түрлерінің өзара іс-қимыл нысандарын; 
техникалық құралдардың дамуының және көлік түрлерін 

пайдаланудың жалпы заңдылықтарын; бірыңғай көлік жүйесіндегі 
көлік түрлерінің ерекшеліктерін; көлік түрлерінің техникалық-
пайдалану сипаттамаларын білу. 
меңгеруі керек: көлік түрлерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз 
ететін техникалық құралдарды таңдай білу; көлік тораптарының 
құрылымы мен қуатын анықтау. 
Дағдысы болу: техникалық жабдықталудың жалпы заңдылықтары 
мен үрдістері, жұмыс әдістері және көлік түрлерін жетілдіру туралы 

білімді меңгеру; 
Құзыретті болу: ҚР көлік жүйесін дамыту перспективалары; 

KKKKE 3304  
Көліктегі қозғалыс 

қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету 

БД/ЖОК Емтихан 5 
 

5 
 

Тасымалдауд
ы 
ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 

басқару, 
Көліктегі 
автоматика, 
телемеханика 
және 
байланыс, 

ТПЕ және 
көліктегі 
техникалық 
қауіпсіздік 
құралдары 

Білуге тиіс: тиеу-түсіру жұмыстары мен қойма операцияларының 
сипаттамасы мен ұйымдастырылуын және олардың тасымалдау 
процесіндегі маңыздылығын; ғылыми-техникалық прогресті 
жеделдету, ғылым, техника және озық тәжірибе жетістіктерін 
практикаға кеңінен және жеделдетіп енгізу негізінде еңбек 

өнімділігін түбегейлі арттыру жөніндегі іс-шаралар. 
меңгеруі керек: тасымалдау, сақтау, тиеу-түсіру және тұтынушыға 
жеткізуді қоса алғанда, шикізат түсуден бастап дайын өнімді тиеуге 
дейінгі барлық тасымалдау процесін кешенді механикаландыруға 
және автоматтандыруға мүмкіндік беретін машиналардың, 
жабдықтардың, аспаптардың, есептеу техникасының заманауи 
жүйелерін қолдану негізінде тиеу-түсіру жұмыстары мен қойма 
операцияларының жоғары тиімді өндірісін ұйымдастыру; 
Дағдыларға ие болу: тиеу-түсіру жұмыстарын және қойма 

операцияларын жүргізудің тиімділігі жоғары технологиялық 
процесін әзірлеу; жаңа тиеу-түсіру машиналарының жүйелерін 
жобалауға және құруға техникалық-экономикалық тапсырма жасау, 
Құзыретті болу : инженерлік құрылымдар мен қоймалардың 
механикаландырылған кешендерін жобалауда, сондай-ақ оларды 
қайта құруда. 
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ABZh 4305 
Автоматтандырыл

ған басқару 
жүйелері    

БД/ЖОК Емтихан 7 5 Пайдалану 
жұмысы 

және 
тасымалдау 
сапасы 
басқармасы 

Дипломдық 
жұмысты жазу 

кезінде алған 
дағдылары 

Білуге тиіс: теміржол көлігінде басқарудың автоматтандырылған 
жүйесінің қызметі, құрылымы және жұмыс істеу негіздері; жүк және 

жолаушылар тасымалын басқарумен байланысты жүйелерде 
шешілетін міндеттердің мазмұны; теміржол көлігінде басқарудың 
автоматтандырылған жүйесінің функционалдық мүмкіндіктерін 
кеңейту немесе жетілдіру кезінде жаңа міндеттерді дайындаудың 
жалпы тәртібі; теміржол көлігінде басқарудың автоматтандырылған 
жүйесінде ақпараттық қамтамасыз етуді, оның ішінде қағазсыз 
технологияны ұйымдастыру.; темір жол көлігінде басқарудың 
автоматтандырылған жүйелерінің техникалық құралдары кешенінің 

жұмыс қағидаттары мен мүмкіндіктері; темір жол көлігінде 
басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің математикалық және 
бағдарламалық қамтамасыз етілуін ұйымдастыру; темір жол 
көлігінде басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің міндеттерін 
енгізудің тиімділігін техникалық-экономикалық бағалау әдістемесі; 
темір жол көлігінде басқарудың автоматтандырылған жүйелерін 
тұтастай және жүк және жолаушылар тасымалын басқарумен 
байланысты жүйелерді неғұрлым егжей-тегжейлі дамыту 

перспективасы; шетелдік темір жолдарда АБЖ құру және пайдалану 
тәжірибесі. 
Істей алу керек: негізгі жаппай кәсіптердің автоматтандырылған 
жұмыс орындарында (АЖО) жұмыс істеу (ақпаратты енгізу және 
шығару, дербес ЭЕМ-де диалогтық жұмыс режимі); жүк және 
жолаушылар тасымалын басқарумен байланысты кіші жүйелердің 
жаңа міндеттерінің алгоритмдерін әзірлеу; 
Дағдысы болу керек: теміржол көлігінде басқарудың 

автоматтандырылған жүйесіне енгізу үшін дайындалатын 
тапсырмаларға нормативтік-анықтамалық ақпараттар жиынтығын, 
кіріс және шығыс құжаттарының біріздендірілген нысандарын 
әзірлеу; 
Құзыретті болу: басқару объектілері туралы бастапқы деректерді 
есептеу желісіне енгізу үшін дайындау. 

KKKZhN 3306 
Көлік құралдары 

мен 
қондырғыларды 

жобалау негіздері 

БД/ЖОК Емтихан 5 5 Тасымалдау
ды 

ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 
басқару 

Теміржол 
станциялары мен 

тораптары 

Білуге тиіс: станциялардың жекелеген элементтерінің негізгі 
схемалары мен конструкцияларын кешенді жобалау, 

құрылғылардың өзара орналасуы және оларды компьютерлік 
техниканы (АЖЖ) қолдана отырып есептеу әдістері; көлік 
тораптарын дамыту проблемалары; автомобиль жолдарының негізгі 
элементтерін жобалау; темір жолдардың суағарлармен, автомобиль 
жолдарымен қиылысуы; қалаларды жоспарлау қағидаттары: 
әуеайлақтар мен әуежайлардың негізгі элементтері; көлік 
кәсіпорындарының объектілерін жобалаудың неғұрлым тиімді 
шешімдерін таңдау бойынша техникалық-экономикалық есептер: 

қауіпсіздікті, еңбек пен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету.  
меңгеруі керек: жобаланатын және реконструкцияланатын 
станциялар мен тораптардың; автомобиль жолдарының; қалалардың 
технологиялық процестерін әзірлеу; разъездердің, озу пункттерінің, 
станциялардың, әуежайлар мен әуеайлақтардың және басқа да 
объектілердің схемаларын әзірлеу және жасау; жобаланатын және 



реконструкцияланатын объектілердің негізгі элементтерін ауқымды 
төсеу дағдысы болуы керек; 

Құзыретті болу: жобалау мен есептеуде, соның ішінде 
компьютерлерді жобалауда: теміржол станцияларының 
құрылғылары. 

KMLN 3309 
Кәсіпорын 

менеджменті мен 
лицензиялау 

негіздері     

БД/ЖОК Емтихан 5 4 Экономика, 
кәсіпкерлік 
дағдылары, 
көшбасшылы

қ және 
инновацияны 
қабылдау 

Кәсіпорын 
экономикасы 

білуге тиіс: Қазақстан Республикасындағы "Лицензиялау туралы" 
және "сертификаттау туралы" Заңда пайдаланылатын негізгі 
ұғымдар мен анықтамалар, сондай-ақ "Стандарттау туралы", 
"өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" және т.б. заңдардағы 

олармен тікелей байланысты терминдер; лицензиялау және 
сертификаттау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру функциялары 
мен жүйелері, лицензиялау мен сертификаттаудың құқықтық 
негіздері мен басқа да құқық белгілейтін актілері, шетелде 
лицензиялау мен сертификаттаудың мәні мен мазмұны; нарықтық 
жағдайларда кәсіпорындар мен ұйымдардың экспорттық және 
импорттық қызметіне байланысты негізгі қағидаттар. 

меңгеруі керек: Лицензия беру бойынша құжаттарды толтыру, 

ситуациялық есептерді құру және талдау, 
Дағдыларға ие болу: графоаналитикалық әдіспен вагондардың 
тығыздалған тиеу схемасын (жүк орындарын оңтайлы орналастыру) 

анықтау. 
Құзыретті болу: Нарық жағдайында кәсіпорындар мен 
ұйымдардың экспорттық және импорттық қызметімен құзыретті 
болу. 

 ОТ II 3307  
Өндірістік 
тәжірибе 

БД/ЖОК Тәжірибе 
бойынша 
қорытынд

ы баға 

6 3 Оқу 
практика, 
Жүк 
тасымалдау 

Жолаушылар 
тасымалын 
басқару, 

Білуге тиіс: жедел жоспарлау, көліктегі жұмысты басқару нысаны 
мен құрылымы (түрлері бойынша); темір жол көлігінің техникалық 
құралдарын пайдалану негіздері; жұмысты есепке алу, есеп беру 
және талдау жүйесі; көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін 

регламенттейтін құжаттар бойынша қызметкерлерге қойылатын 
негізгі талаптар; кәсіби қызметте ақпараттық және 
телекоммуникациялық технологиялардың құрамы, функциялары 
мен пайдалану мүмкіндіктері 
Меңгеруі керек: жалпы көліктің және оның объектілерінің 
жұмысын реттейтін құжаттарды талдау - көлік міндеттерін шешу 
үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; компьютерлік 
құралдарды қолдану; 

Дағдылары болуы тиіс: қызметті жедел реттеу және үйлестіру 
саласында теориялық білімді қолдану; - жолаушылар тасымалын 
ұйымдастыру бойынша қолданыстағы ережелерді қолдану; қажетті 
ақпаратты өз бетінше іздеу; 
Құзыретті болу: техникалық құжаттаманы жүргізу, тапсырмалар 
мен кестелердің орындалуын бақылау; жедел ақпаратты өңдеу үшін 
жұмыста ақпараттық технологияларды пайдалану; операцияларды 
орындауға уақыт нормаларын есептеу - практика объектісі 

жұмысының көрсеткіштерін есептеу 
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OKZhT 3310  
Өнеркәсіптік көлік 

жұмысының 
технологиясы   

ПП/ТП Емтихан 6 
 

5 Көліктік-жүк 
жүйелері, 

Көліктік 
логистика 

Жүк 
тасымалдарын 

контейнерлеу 

Білуге тиіс: әр түрлі көлік түрлерінің өзара іс - қимыл формалары; - 
техникалық құралдардың даму және әр түрлі көлік түрлерін 

пайдалану заңдылықтары; - бірыңғай көлік жүйесіндегі әр түрлі 
көлік түрлерінің ерекшеліктері;-көлік түрлерінің техникалық-
пайдалану сипаттамалары. 
Меңгеруі керек: - әртүрлі көлік түрлерінің өзара іс-қимылын 
қамтамасыз ететін техникалық құралдарды таңдау; 
Дағдыларға ие болу: - көлік тораптарының құрылымы мен қуатын 
анықтау. 
Құзыретті болу: - көліктің түйісу пункттерінде негізгі жүктерді 

қайта тиеудің технологиялық схемаларын анықтау. 

OT 3310  
Өнеркәсіптік көлік 

Көліктік-жүк 
жүйелері, 
Көліктік 
логистика 

Жүк 
тасымалдарын 
контейнерлеу 

Білуге тиіс: - әр түрлі көлік түрлерінің өзара әрекеттесу формалары; 
- техникалық құралдардың даму заңдылықтары және әртүрлі көлік 
түрлерін пайдалану; 
- бірыңғай көлік жүйесіндегі әртүрлі көлік түрлерінің ерекшеліктері; 
- көлік түрлерінің техникалық-пайдалану сипаттамалары 
Меңгеруі керек: - әртүрлі көлік түрлерінің өзара іс-қимылын 

қамтамасыз ететін техникалық құралдарды таңдау; 
Дағдыларға ие болу: – көлік тораптарының құрылымы мен қуатын 
анықтау. 
Құзыретті болу: - көліктің түйісу пункттерінде негізгі жүктерді 
қайта тиеудің технологиялық схемаларын анықтау. 
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AT 3310  
Автомобиль 
тасымалдары 

Жүргізушіле
рді 
даярлаудың 

әдіснамалық 
негіздері 

Жол полициясы 
қызметі 

Білуге тиіс: - Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарттары 
туралы; 
- көлік құралдары иелерінің азаматтық жауапкершілігін ерікті және 

міндетті сақтандыру шарттары туралы. 
Меңгеруі керек: - ерікті сақтандыру үшін көлік құралын мүлік 
ретінде бағалау; 
- сақтанушыға арналған бағдарламаны таңдау; 
Дағдысы болу керек: - тарифтік мөлшерлемені және сақтандыру 
сыйақысын есептеу; 
Құзыретті болу: - сақтандыру жағдайы басталған кезде залалды 
және сақтандыру төлемінің сомасын есептеу. 

ПП/ТП Емтихан 6 
 

 

5 

ZhKOS 3310  Жол-
көлік оқиғаларын 

сараптау 

Білуге тиіс: Жол қозғалысын реттеу ережесінің жалпы мәселелері-
жол белгілері ; - Жол таңбалары; - бағдаршамдық реттеу, - 
Үйлестірілген реттеуді басқару әдістері мен құралдары; 
меңгеруі керек: - жол қозғалысын реттеуді ұйымдастыру-әртүрлі 
қозғалыс жағдайларында жол белгілерінің қолданылуын анықтау; 
Дағдысы болу керек: - жол таңбасының көмегімен қозғалысты 
реттеу ерекшеліктерін жүргізу; 
Құзыретті болу: қиылыстарда бағдаршамдық реттеуді шебер енгізу 

 DAP III 4308 
Диплом 
алдындағы 
практика 

БД/ЖОК Тәжірибе 
бойынша 
қорытынд

ы баға 

8 18 Өндірістік 
тәжірибе 

Дипломдық 
жұмысты жазу 
кезінде алған 
дағдылары 

Білуге: тасымалдау құжаттарын ресімдеу ережесі, жылжымалы 
құрамға және тиеу-түсіру және қойма операцияларына қойылатын 
талаптар; - тасымалдау процесін ұйымдастырудың технологиялық 
схемаларын жобалау және көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану 
ережесі. 
Меңгеруі керек: жүк жөнелтушілер мен жүк алушыларға: 
тасымалдау құжаттарын ресімдеу, жүктерді тапсыру және алу, әкелу 



және әкету бойынша; тиеу-түсіру және қойма операцияларын 
орындау бойынша; жылжымалы құрамды дайындау бойынша; - 

жүктерді сақтандыру, жүктер мен көлік құралдарын кедендік 
ресімдеу бойынша; ақпараттық қызметтерді ұсыну бойынша; 
жылжымалы құрамның жай-күйі мен пайдаланылуын бақылауды 
жүзеге асыру. 
Дағдысы болу керек: тасымалдауды басқару және 
ұйымдастырумен, көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз 
етумен, сондай-ақ көліктегі Техникалық реттеу бойынша 
жұмыстарды орындаумен байланысты қажетті іс-шараларды өткізу 

әдістемелері; 
Құзыретті болу: көлік объектісінде тиімді коммерциялық жұмысты 
ұйымдастыру тәсілдері, клиентпен жұмыс істеудің ұтымды 
әдістерін әзірлеу және енгізу. 

Қорытынды 
мемлекеттік 
аттестаттау 

Дипломдық 
жұмысты 
(жобаны) қорғау) 

БД/ЖОК  8 12 Өндірістік 

және 

диплом 

алдындағы 

практика 

Дипломдық 

жұмыс 

Білу керек: көліктегі қозғалысты ұйымдастырумен байланысты 
негізгі объектілерді, құбылыстар мен процестерді және ғылыми 
зерттеу әдістерін қолдана білу; көлік құралдарының қозғалысын 

модельдеу мен жобалаудың кешенді әдістерін: 
Меңгеруі керек: тозу, коррозия, конструкция беріктігінің жоғалу 
механизмдерін талдау деректерін бағалау; қозғалыс қауіпсіздігін, 
еңбек жағдайларын, экология мәселелерін қоса алғанда, көлікте 
қолданылатын заңнамалық актілер мен техникалық нормативтерді 
қолдану; ұжымды басқарудың әлеуметтік-психологиялық негіздерін 
ескеру: 
Дағдыларға ие болу: өндірістің жаңа технологияларын өз бетінше 
игеру; өнімнің өзіндік құнының, пайданың пайдалану шығындарын 

айқындау; жүйенің (кәсіпорынның, ұйымның, цехтың, учаскенің) 
мақсаттарына декомпозиция жүргізу және мақсаттарға қол 
жеткізудің тиімді әдістері мен технологияларын таңдау: 
Құзыретті болу: көліктің және басқа да аралас өндірістердің өзара 
іс-қимылы саласында; көлік объектілері мен жүйелерін жобалауда, 
таңдауда және пайдаланудың ұтымды режимдерінде; еңбек 
заңнамасы саласында 

 



4 оқу нәтижелері мен құзыреттері арасындағы өзара байланыс 

 

 Оқу нәтижесі (бітіруші дайын болуы тиіс) 

1 Кеңсе құжаттарын білу, нормативтік-құқықтық, экономикалық 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, 

қоғам алдындағы өз құқықтары мен міндеттерін түсіну. 
ӘК 1, ӘК 2, 

2 Кәсіби қызметті жүзеге асыруда тіршілік қауіпсіздігі, экология 
және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету бойынша білімді 

қолдану. 
ӘК 1, ӘК 2, ӘК 6, КК1 

3 Көлік мәселелерін шешуде математика мен физиканың негізгі 
заңдылықтары туралы білімдерін көрсету. 

ӘК 3, ӘК 4, ӘК 7, ӘК 

9, КК 2, КК 14 

4 Геометрия және инженерлік графика, геодезия, қолданбалы 
және теориялық механика туралы білімді қолдана отырып, 

аргументтерді тұжырымдап, есептерді кәсіби деңгейде 

шешіңіз. 

ӘК 5, КК 3 

5 Электроника, телемеханика, электрмен жабдықтау және 

жабдықтар, темір жол көлігіндегі автоматика мен байланысты 
талдау саласында теориялық және практикалық білімдерін 

қолдану. 

ӘК 1, ӘК 2, КК 15 КК 

11 

6 Көліктің барлық түрлерінің ұтымды өзара іс-қимылында 

логистика негіздерін қолдану. 
ӘК 7, КК 14, КМК1, 

КМК2 

7 Ерекше жағдайларда жүктерді тасымалдау ережелерін, 
коммерциялық жүк қызметі жағдайында оларды жеткізу 

технологияларын қолдану. 

ӘК 10, КК 13, КМК2 

КМК3 

8 Автоматтандырылған басқару жүйесі бойынша дағдыларды, 

пайдалану жұмысы бойынша білімді қолдану және жүк және 
жолаушылар тасымалын орындау сапасын бақылау. 

ӘК 8, ӘК 11, КК 4, 

КМК4, КМК5 

9 Жүктерді қоймалау және сақтау, тасымалдау, жүктерді тиеу 

мен бекітудің техникалық шарттары саласында, өнеркәсіптік 
көлік жұмысының технологиясын ескере отырып білімді 

қолдану. 

ӘК 8, КК 5, КК 12, КК 

13, КМК6, КМК7 

10 Сыртқы экономикалық қызметті халықаралық тасымалдаумен 

реттеуді жүзеге асыру, көлік құқығын, лицензиялау негіздерін, 

кәсіпорындардың менеджменті мен экономикасын кәсіби 

деңгейде қолдану. 

ӘК 9, КК 8, КМК8 

11 Көлік тораптары мен құрылыстарын жобалау бойынша 

білімдерін көрсету, теміржол станциялары мен тораптары 

қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, 
техникалық пайдалану қағидаларын қолдану. 

ӘК 10, КК 8, КМК9 

12 Жүргізушілерді әдіснамалық даярлауды және жол жүрісі 

қауіпсіздігін ұйымдастыруды негізге ала отырып, жол - көлік 
оқиғалары сараптамасының ақпаратын, техникалық 

құжаттамасын және көлікті пайдалануды түсіндіруді қолдану. 

КК 5, КК 7, КК 8, 

КМК 10 

13 Көлік ережелерінің теориялық негіздерін жүзеге асыру және 

автомобиль тасымалдарындағы жол қозғалысы ағындарын 
басқару. 

КК 3, КК 7, КК 6, 

КМК 8, КМК9 

 

  



5. Жиынтық кесте, игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру 

бағдарламасының модульдері бөлінісінде 
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1 1 5 2  27    2 870 29 

2 5 3 1 28 1   2 930 31 

2 3 3 3 1 27    2 870 29 

4 1 2 5 26  3  2 930 31 

3 5  4 3 30     900 30 

6  1 6 27  3   900 30 

4 7  3 3 30     900 30 

8      18 12  900 30 

 

 

 

 

 


