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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Название поля Примечание 

1 Регистрационный номер  

2 Код и классификация 

области образования 

6B07 – Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

3 Код и классификация 

направлений подготовки 

6В071 – Инженерия и инженерное дело 

4 Код группы 

образовательных программ 

В062 – Электротехника и энергетика 

5 Наименование 

образовательной 

программы  

6В07103 – Электроэнергетика 

6 Вид ОП Действующая 

7 Цель ОП 1. Подготовка высококвалифицированных специалистов 

обладающих широкими фундаментальными знаниями, 

способностью к адаптации при меняющихся требованиях 

рынка труда и технологий, инициативных, умеющих 

работать в команде. 

2. Подготовка выпускников с высоким уровнем 

профессиональной культуры, имеющих способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

3. Подготовка выпускников обладающих совокупностью 

теоретических и практических навыков, устанавливаемых 

профессиональной образовательной программой 

направления  информационных  систем и технологий. 

4. Подготовка выпускников способных осуществлять 

профессиональные функции в рамках одного или более 

видов деятельности, понимающих основные тенденции 

развития теории и практики в области информационных  

технологий и  информационных систем. 

 

8 Уровень по МСКО 6 

9 Уровень по НРК 6 

10 Уровень по ОРК 6 

11 Отличительные 

особенности ОП  

Нет  

ВУЗ-партнер (СОП)  

ВУЗ-партнер (ДДОП)  

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 
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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. 

Предметные компетенции (ПК) характеризуются тем, 
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что выпускник  должен 
специальные компетенции: 

ПК1 - знать основные разделы математики, физики,  

инженерной графики; иметь базовые знания, необходимые 

для изучения профилирующих  дисциплин; 

ПК2 - быть способным и готовым использовать 

информационные технологии, в том числе современные 

средства компьютерной графики в своей предметной 

области; 

ПК3 - быть способным демонстрировать базовые знания в 

области естественнонаучных дисциплин и готовностью 

использовать основные законы в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

профессиональные компетенции: 

ПК4 - быть способным к демонстрации знаний и пониманий 

в профессиональной сфере; 

ПК5 - быть способным и готовым использовать 

нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, быть способным к 

подготовке документации для создания системы 

менеджмента качества предприятия; 

ПК6 - быть способным составлять и оформлять оперативную 

документацию, предусмотренную правилами эксплуатации 

электроустановок  и организации работы; 

ПК7  - быть способным критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности, осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

в области производственно-технологической деятельности: 

ПК8 - быть  готовым  производственно-технологической 

деятельности, в установлении параметров оптимального 

режима работы оборудования, контроля качеством 

функционирования, совершенствования, модернизации и 

улучшения технико-экономических показателей подстанций, 

электрических систем и сетей, электроснабжения 

предприятий различных отраслей промышленности, за счет 

изучения элективных дисциплин; 

ПК9 - уметь определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов; иметь способность к решению 

конкретных задач в области организации и нормирования 

труда; 

ПК10 - быть готовым систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию ресурсов 

предприятия; быть готовым к кооперации с коллегами и 

работе в коллективе, к организации работы малых 

коллективов исполнителей; 

ПК11- быть готовым контролировать соблюдение 

требований безопасности жизнедеятельности; 
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в области сервисно-эксплуатационной деятельности: 

ПК12 - быть готовым обеспечивать соблюдение заданных 

параметров технологического процесса и качество 

продукции; 

ПК13 - знать  способы выработки, передачи, распределения 

и преобразования электрической энергии, закономерности 

функционирования электрических сетей и энергосистем, 

теоретические основы электрической тяги, техники высоких 

напряжений. Знать  технологию, правила и способы 

организации технического обслуживания и ремонта 

устройств контактной сети и линий электропередачи, 

тяговых и трансформаторных подстанций, линейных 

устройств тягового электроснабжения, автоматики и 

телемеханики по заданному ресурсу и техническому 

состоянию,  эксплуатационно-технические требования к 

системам электроснабжения; 

ПК14 - владеть методами оценки и выбора рациональных 

технологических режимов работы устройств 

электроснабжения; навыками эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта устройств электроснабжения; 

навыками организации и производства строительно-

монтажных работ в системе электроснабжения железных 

дорог и метрополитенов; владеть методами технико-

экономического анализа деятельности хозяйства 

электроснабжения; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

ПК15 - владеть методологией построения 

автоматизированных систем управления и уметь применять 

её по отношению к электроустановкам, образующим 

систему тягового электроснабжения; 

ПК16 - владеть умением производить измерительный 

эксперимент и оценивать результаты измерений, проводить 

диагностику электрооборудования систем электроснабжения; 

ПК17 - владеть методологией расчётов основных 

параметров системы тягового электроснабжения, выбора 

мест расположения тяговых подстанций и линейных 

устройств тягового электроснабжения в зависимости от 

размеров движения и иных существенных условий; 

ПК18 - уметь применять методы математического и 

компьютерного моделирования для исследования систем и 

устройств электроснабжения железнодорожного транспорта; 

владеть  технологией компьютерного проектирования и 

моделирования систем и устройств электроснабжения с 

применением пакетов прикладных программ; 

в области  монтажно-наладочной деятельности: 

ПК19 - быть готовым  к проверке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования и организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта; 

ПК20 - иметь способность к монтажу, регулировке, 

испытаниям и сдаче в эксплуатацию электроэнергетического 

и электротехнического оборудования; 

ПК21 - быть готовым к составлению инструкций по 
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эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

ПК22 - быть готовымопределять и обеспечивать 

эффективные режимы технологического процесса по 

заданной методике; 

ПК23 - иметь способность осуществлять оперативные 

изменения схем, режимов работы энергообъектов; 

в области проектной деятельности: 

ПК24 - иметь способность контролировать режимы работы 

оборудования объектов электроэнергетики, уметь выполнять  

работы по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; 

ПК25 - быть готовым к реализации энерго- и 

ресурсосберегающей технической политики при 

проектировании, монтаже и эксплуатации 

электроэнергетического и электротехнологического 

оборудования  промышленных предприятий; 

в области эксперементально-исследовательской 

деятельности: 

ПК26 - уметь проводить экспертизу и выполнять расчеты 

прочностных и динамических характеристик устройств 

контактной сети и линий электропередачи. Обнаруживать и 

устранять отказы устройств электроснабжения в 

эксплуатации, проводить их испытания, разрабатывать 

технологические процессы эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта узлов и деталей устройств 

электроснабжения с применением стандартов управления 

качеством, оценивать эффективность и качество систем 

электроснабжения с использованием систем менеджмента 

качества; 

ПК27 - быть способным к самосовершенствованию и 

профессиональному росту личности с разносторонними 

гуманитарными и естественнонаучными знаниями и 

интересами; 

ПК28 -  быть готовым к приемке и освоению нового 

оборудования, к составлению заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке технической документации на 

ремонт; 

ПК29 -  иметь способность использовать современные 

информационные технологии, управлять информацией с 

применением прикладных программ; использовать сетевые 

компьютерные технологии, базы данных и пакеты 

прикладных программ в своей предметной области. 

Профессионально-спеиализированные  

компетенции 

 

ПСК 1 - уметь проводить экспертизу и выполнять расчеты 

прочностных и динамических характеристик устройств 

контактных сетей и линий электропередачи; обнаруживать и 

устранять отказы этих устройств в эксплуатации, проводить 

их испытания, разрабатывать технологические процессы 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта узлов 
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и деталей устройств контактных сетей и линий 

электропередачи с применением стандартов управления 

качеством, оценивать эффективность и качество систем 

электроснабжения с использованием систем менеджмента 

качества; 

ПСК 2 - знать способы выработки, передачи, распределения 

и преобразования электрической энергии, закономерности 

функционирования электрических сетей и энергосистем, 

теоретические основы электрической тяги, техники высоких 

напряжений; знает технологию, правила и способы 

организации технического обслуживания и ремонта 

устройств контактных сетей и линий электропередачи, 

линейных устройств тягового электроснабжения, 

автоматики и телемеханики по заданному ресурсу и 

техническому состоянию; знает эксплуатационно-

технические требования к контактным сетям и линиям 

электропередачи. 

ПСК 3 - владеть методами оценки и выбора рациональных 

технологических режимов работы устройств контактных 

сетей и линий электропередачи; навыками эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта устройств 

контактных сетей; навыками организации и производства 

строительно-монтажных работ в системе электроснабжения 

железных дорог; владеет методами технико-экономического 

анализа деятельности хозяйства электроснабжения;  

ПСК 4 - умеет проводить экспертизу и выполнять расчеты 

прочностных и динамических характеристик устройств 

тяговых и трансформаторных подстанций; обнаруживать и 

устранять отказы этих устройств в эксплуатации, проводить 

их испытания, разрабатывать технологические процессы 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта узлов 

и деталей устройств тяговых и трансформаторных 

подстанций с применением стандартов управления 

качеством, оценивать эффективность и качество систем 

электроснабжения с использованием систем менеджмента 

качества; 

ПСК 5 - владеет методологией построения 

автоматизированных систем управления и умеет применять 

её по отношению к электроустановкам, образующим 

систему тягового электроснабжения;  

ПСК 6 - умеет использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации, сертификации и правилам 

технической эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и производства систем обеспечения  движения 

поездов; использовать технические средства для 

диагностики технического состояния систем; использовать 

элементы экономического  анализа в практической 

деятельности технического решения при разработке 

технологических процессов производства, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

13 Форма обучения Дневная 
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14 Язык обучения Казахский, Русский 

15 Объем кредитов 240 

16 Присуждаемая 

академическая степень 

бакалавр техники и технологий по образовательной 

программе 6В07103  - «Электроэнергетика» 

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 

5 лет с 29.03.2021г – 28.03.2026гг. 
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2.МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА 

 

№ Название поля Примечание 

1 Код и 

классификация 

образовательной 

программы  

6В07103 – Электроэнергетика 

2 Присуждаемая 

академическая 

степень 

Бакалавр техники и технологий по образовательной 

программе 6В07103  - «Электроэнергетика» 

3 Результаты 

обучения в 

соответствии с 

Дублинскими 

дескрипторами 

1) демонстрировать знания и понимание в области 

электроэнергетики, основанные на передовых знаниях в 

изучаемой области; 

2) применять знания и понимания на профессиональном 

уровне, формулировать аргументы и решать проблемы в 

области электроэнергетики; 

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  

области  электроэнергетики; 

5) иметь навыки обучения, необходимые для 

самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в 

области  электроэнергетики; 

6) знать методы научных исследований и академического 

письма и применять их в  в области  электроэнергетики; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между ними в области  

электроэнергетики; 

8) понимать значение принципов и культуры академической 

честности. 

4 Результаты 

обучения 

Р1 - обладать базовыми знаниями в области 

естественнонаучных (социальных, гуманитарных, 

экономических) дисциплин способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления; 

Р2 - знать традиции и культуру народов Казахстана, 

базовые ценности мировой культуры и быть готовым 

опираться на них в своем личностном и общекультурном 

развитии, владеть  культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения, быть толерантным к 

традициям, культуре других народов мира; 

Р3 - знать социально-этические ценности, основанные на 

общественном мнении, традициях, обычаях, общественных 

нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной 

деятельности;  

Р4 - соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и 

правовыми нормами поведения;  быть способны работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 
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новые решения; уметь находить компромиссы, соотносить 

свое мнение с мнением коллектива; 

Р5 - обладать навыками обращения с современной 

техникой, уметь использовать информационные технологии в 

сфере профессиональной деятельности; уметь применять 

методы математического и компьютерного моделирования 

для исследования систем и устройств электроснабжения 

железнодорожного транспорта; владеть  технологией 

компьютерного проектирования и моделирования систем и 

устройств электроснабжения с применением пакетов 

прикладных программ; 

Р6 - знать основы правовой системы и законодательства 

Казахстана; быть способным и готовым использовать 

нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности, быть способным к подготовке документации 

для создания системы менеджмента качества предприятия; 

быть способным составлять и оформлять оперативную 

документацию, предусмотренную правилами эксплуатации 

электроустановок и организации работы; 

Р7 - обладать основами экономических знаний, иметь 

научные представления о менеджменте, маркетинге, 

финансах. знать и понимать цели и методы государственного 

регулирования экономики, роль государственного сектора в 

экономике; уметь ориентироваться в современных 

информационных потоках и адаптироваться к динамично 

меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике; 

владеть навыками принятия решений экономического и 

организационного характера в условиях неопределенности и 

риска; 

Р8 - быть способным к демонстрации знаний и пониманий в 

профессиональной сфере; быть способным критически 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности, осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 

Р9 - анализировать структуру и возможности основных 

систем передачи и преобразования информации об объектах и 

системах;  быть готовым систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию ресурсов 

предприятии,  к кооперации с коллегами и работе в 

коллективе, к организации работы малых коллективов 

исполнителей; 

Р10 - быть  готовым  к  производственно-технологической 

деятельности, в установлении параметров оптимального 

режима работы оборудования, контроля  качеством 

функционирования, совершенствования, модернизации и 

улучшения технико-экономических показателей подстанций, 

электрических систем и сетей, электроснабжения 

предприятий различных отраслей промышленности, 

формулировать основные технико-экономические требования 
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к проектируемым   устройствам  и  системам; 

Р11 - знать  способы выработки  передачи, распределения  

и преобразования электрической энергии, закономерности 

функционирования электрических сетей и энергосистем, 

теоретические основы электротехники, техники высоких 

напряжений; 

Р12 - владеть методологией построения 

автоматизированных систем управления и уметь применять 

её по отношению к электроустановкам, образующим систему 

тягового электроснабжения; 

Р13 - владеть умением производить измерительный 

эксперимент и оценивать результаты измерений, проводить 

диагностику электрооборудования систем электроснабжения; 

Р14 - знать  технологию, правила и способы организации 

технического обслуживания и ремонта устройств контактной 

сети и линий электропередачи, тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения, 

автоматики и телемеханики по заданному ресурсу и 

техническому состоянию,  эксплуатационно-технические 

требования к системам электроснабжения; 

Р15 - владеть методологией расчётов основных параметров 

системы тягового электроснабжения, выбора мест 

расположения тяговых подстанций и линейных устройств 

тягового электроснабжения в зависимости от размеров 

движения и иных существенных условий. 

5 Область 

профессиональной 

деятельности 

Совокупность технических средств, способов и методов 

человеческой деятельности для производства, передачи, 

распределения, преобразования, применения электрической 

энергии, управления потоками энергии, разработки и 

изготовления элементов, устройств и систем, реализующих 

эти процессы. 

6 Объекты 

профессиональной 

деятельности 

- электрические станции и подстанции; 

- электроэнергетические системы и сети; 

- системы электроснабжения объектов техники и отраслей 

хозяйства; 

- электроэнергетические, электротехнические, 

электрофизические, технологические установки высокого 

напряжения; 

- устройства автоматического управления и релейной защиты 

в электроэнергетике; 

- энергетические установки, электростанции и комплексы на 

базе нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии; 

- электрические машины, трансформаторы, 

электромеханические комплексы и системы, включая их 

управление и регулирование; 

- электрические и электронные аппараты, комплексы и 

системы электромеханических и электронных аппаратов, 

автоматические устройства и системы управления потоками 

энергии; 

- электрическая изоляция электроэнергетических и 
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электротехнических устройств, кабельные изделия и 

провода, электрические конденсаторы, материалы и 

системы электрической изоляции кабелей, электрических 

конденсаторов; 

- электрический привод и автоматика механизмов и 

технологических комплексов в различных отраслях 

хозяйства; 

- электротехнологические установки и процессы, установки и 

приборы электронагрева; 

- различные виды электрического транспорта и средства 

обеспечения оптимального функционирования 

транспортных систем; 

- элементы и системы электрического оборудования 

автомобилей и тракторов; 

- судовые автоматизированные электроэнергетические 

системы, преобразовательные устройства, электроприводы 

энергетических, технологических и вспомогательных 

установок, их систем автоматизации, контроля и 

диагностики; 

- электроэнергетические системы, преобразовательные 

устройства и электроприводы энергетических, 

технологических и вспомогательных установок, их системы 

автоматизации, контроля и диагностики на летательных 

аппаратах; 

- электрическое хозяйство промышленных предприятий, все 

заводское электрооборудование низкого и высокого 

напряжения, электротехнические установки, сети 

предприятий, организаций и учреждений; 

- нормативно-техническая документация и системы 

стандартизации; методы и средства контроля качества 

электроэнергии, изделий электротехнической 

промышленности, систем электрооборудования и 

электроснабжения, электротехнологических установок; 

- организации высшего и послевузовского образования, 

научно-исследовательские и проектно-конструкторские 

организации.  

7 Виды 

профессиональной 

деятельности 

- проектно-конструкторская деятельность; 

- производственно-технологическая деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность; 

- инновационная деятельность; 

- монтажно-наладочная деятельность; 

- сервисно-эксплуатационная деятельность. 

8 Функции 

профессиональной 

деятельности 

- проводит техническое обслуживание и контроль за 

качеством функционирования, совершенствования, 

модернизации и улучшения технико-экономических 

показателей электрических станций и подстанций, 

электрических систем и сетей, релейной защиты и 

автоматизации электроэнергических  систем, 

электроснабжения предприятий различных отраслей 

промышленности, электроснабжение предприятий 

сельского хозяйства, нетрадиционных и возобновляемых 
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 источников энергии, электромеханики, 

электроизоляционной  и кабельной техники, 

электротехнологических установок и систем, светотехники 

и источников света, электропривода и автоматизации 

технологических комплексов; 

- осуществляет метрологическую проверку основных средств 

измерений параметров электрических станций и 

подстанций, электрических систем и сетей, релейной 

защиты и автоматизации электроэнергетических систем, 

электроснабжения предприятий различных отраслей 

промышленности, электроснабжения предприятий 

сельского хозяйства, нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, электромеханики, 

электроизоляционной и кабельной техники, 

электротехнологических установок и систем, светотехники 

и источников света, электропривода и автоматизации 

технологических комплексов. 

9 Требования к 

предшествующему 

уровню 

образования  

Среднее, послесреднее, среднее профессиональное, высшее 

образование 
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3.КАРТА МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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SIK 1101 

Современная 

история 

Казахстана 

 

ООД

/ОК 

Г
о
с.

 э
к
за

м
ен

 

 

1 

 

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 

Э
к
за

м
ен

 

4 5 

Культурология, 
Современная 

история 

Казахстана 

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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Иностранный 
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1,2,

3 
10 

Иностранный 

язык 

(школьный 

курс) 

Иностранный 

язык 

(профессиона

льный) 
магистратура 

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 

Э
к
за

м
ен

 

1,2 10 

Казахский 

(русский)язык 

(школьный 

курс) 

Профилирую

щие 

дисциплины 

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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IKT 1105 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(на анг. языке) 

ООД

/ОК 

Э
к
за

м
ен

 

2 5 

Информатика 
(школьная 
программа) 
Английский 

язык (школьная 
программа) 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

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. 

РОAK 1111 

Право и основы 

антикорупционно

й культуры 

ООД
/КВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Э
к
за

м
ен

 

1 

 

5 

 

История 

Казахстана, 

Основы права 

(школьный 

курс) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Философия 

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. 
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ЕNPLVI 1111 

Экономика, 

навыки предпри-

нимательства, 
лидерства и 

восприимчивости 

инноваций 

  

История 

Казахстана, 

География,   

Человек и 

общество, 
Самопознание    

(школьный 

курс) 

Организация 

производства 

и управление 
предприятием 

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 

EВZh 1111 

Экология  и   
безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Биология, 
Самопознание 

(школьный 

курс) 

Охрана труда,  
написание 

дипломной 

работы 

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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Soc 1106 

Социология 

ООД

/ОК 

Э
к
за

м
ен

 

2 2 

Человек и 
общество, 

История 
Казахстана 
(школьный 

курс) 

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. 

 

Pol 1107 
Политология 

ООД

/ОК 

Э
к
за

м
ен

 

2 2 

Человек и 
общество, 
История 

Казахстана 
(школьный 

курс) 

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. 

 

Kul 1108 

Культурология 

ООД

/ОК 

Э
к
за

м
ен

 

1 2 

История 
Казахстана 
(школьный 

курс) 

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. 
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Psi 1109 

Психология 

ООД

/ОК 

Э
к
за

м
ен

 

1 2 

Человек и 
общество, 

Самопознание  
(школьный 

курс) 

Психология 

управления 
(курс 

магистратуры) 

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.  
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FК 1110 

Физкультура 

ООД

/ОК 

Э
к
за

м
ен

 

1,2

,3,

4 

8 

Физкультура 

(школьный 

курс) 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

Знать: социальные функции физической культуры; системы физического воспитания; 

гигиенические основы управления здоровьем; профилактику профессиональных заболеваний;  

Уметь: использовать средства и методы физической культуры для поддержания специальной 

профессиональной работоспособности, здоровья и профилактики профессиональных 

заболеваний; планировать, контролировать и управлять физической и функциональной 
подготовленностью;  

Иметь навыки: показа, выполнения физических упражнений, оценки адекватности нагрузок 

функциональным возможностям организма; управления физической подготовленностью;  

Быть компетентным: ввыполнений «Президентских тестов физической подготовленности»; 

выполнения тактики и правил проведения соревнований в прикладных видах спорта.  
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VM (I) 1201 

Высшая 

математика I 

БД/ 

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

1 5 

Алгебра, 

Геометрия 

(школьный 

курс) 

Является 

базой для 

изучения 

технических 

дисциплин 

 

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 

Э
к
за

м
ен

 

2 5 
Высшая 

математика I 

Является 

базой для 

изучения 

технических 

дисциплин 

 

Знать: основные понятия, определения, формулы, теоремы и методы решения теоретических и 

практических задач.  

Уметь: применять математические методы при решению задач по 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. 
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Fiz (I) 1203 

Физика I 

 

 

БД/ 

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

2 5 

Базовые 

школьные 

знания по 

физике 

Теоретические 

основы элек-

тротехники,  

Механика, 

Прикладная 

механика 

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 

 

TOE(I) 2204 

Теоретические 

основы 

электротехники I 

БД/ 

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

3 5 

Высшая 

математика 

(I,II), Физика І 

TOE(II)  

Промышленная 

электроника,  

Электрические 

машины 

Знать: основные законы теоретической электротехники;  

Уметь: разрабатывать математические модели исследуемых электротехнических установок, 

составлять и читать электрические схемы, анализировать режимы работы и характеристики 

электромагнитных устройств; обрабатывать результаты наблюдений; рассчитывать параметры 

электроизмерительных цепей;  

Иметь навыки: по сборке реальных электрических схем, моделированию их 
эквивалентными схемами замещения и расчёта последних, в том числе и с помощью ЭВМ; в 

закрепление и конкретизация теоретического материала, касающегося принципов действия и 

устройства различных электроизмерительных приборов, их основных свойств, методики 

применения, обработки результатов наблюдений.  

Быть компетентным: в основах электротехнической терминологии,  при решении 

математических и физических задач в области электротехники. 
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я 

UP 1205 

Учебная 
практика 

БД/ 

ВК 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
ка

 п
о
 п

р
ак

ти
ке

 

2 1 
Высшая 

математика I 

Производст-

венная 
практика І 

Знать: операционную систему Windows, работу универсального текстового редактора 

Microsoft Word, табличного редактора Microsoft Excel, базы данных Microsoft Access.  

Уметь: работать с операционной системой Windows, работать в универсальном текстовом 

редакторе Microsoft Word, в табличном редакторе Microsoft Excel, с базами данных Microsoft 

Access, составлять простые программы по расчету технологических параметров процессов по 

специальности.  

Иметь навыки: работы с современными пакетами прикладных программ и программных 
языков; моделирования, теоретического и экспериментального исследования вновь 

разрабатываемых узлов и устройств, используя современные методы анализа и синтеза; 

анализировать структуру и возможности основных систем передачи и преобразования 

информации об объектах и системах. 

Быть компетентным: в вопросах самостоятельной работы с современными пакетами 

прикладных программ и программных языков.  

TOE(II)  2207 

Теоретические 

основы 

электротехники 

II 

БД/ 

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

4 5 

Высшая 

математика 

(I,II), Физика І 

Электрически

е 

машины, 
Электромехан

ика и 

электротехни

ческое 

оборудование, 

Электромагни

тная 

совместимост

ь, Переходные 

процессы в 

электроэнерге
тике 

Знать: Основные методы расчёта и экспериментального исследования явлений и процессов в 

электрических и магнитных цепях и полях.  

Уметь: разрабатывать математические модели исследуемых электротехнических установок, 
составлять и читать электрические схемы, анализировать режимы работы и характеристики 

электромагнитных устройств; обрабатывать результаты наблюдений; рассчитывать параметры 

электроизмерительных цепей.  

Иметь навыки: по сборке реальных электрических схем, моделированию их 

эквивалентными схемами замещения и расчёта последних, в том числе и с помощью ЭВМ; в 

закрепление и конкретизация теоретического материала, касающегося принципов действия и 

устройства различных электроизмерительных приборов, их основных свойств, методики 

применения, обработки результатов наблюдений.  

Быть компетентным: в качественных и количественных соотношениях в электрических и 

магнитных цепях и основных путях решения задач, которые ставят специальные 

электротехнические дисциплины.  

Meh 2208 

Механика 

БД/ 

КВ 

Э
к
за

м
ен

 

3 

 

5 

 
Физика І 

Электротех-

ническое 

материало-

ведение, 

Электричес-

кие машины 

 

Знать: методику анализа реальных объектов и составления расчетных схем; принципы 

исследования внутренних силовых факторов; методы исследования напряженно– 

деформированного состояния и критерии оценки предельного состояния; методы определения 

механических характеристик материалов; методы расчета на прочность и жесткость для 

различных случаев нагру-жения элементов конструкций и деталей машин.  

Уметь: выбирать расчетные схемы, проводить расчеты на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов конструкций, проектировать механические передачи и рассчитывать 

основные виды приборов. 
Иметь навыки: в работе с отдельными механизмами и определения их взаимодействия в 

машине.  

Быть компетентным: при расчетах деталей и узлов машин и механизмов.  
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PM 2208 

Прикладная 

механика 

Физика І 

Электротех-
ническое 

материало-

ведение, 

Электричес-

кие машины 

 

Знать: основные виды механизмов и методы их расчета и проектирования.  

Уметь: выбирать расчетные схемы; проводить расчеты на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов конструкций; проектировать механические передачи и рассчитывать 

основные виды приборов. 

Иметь навыки: в исследовании и проектировании схем механизмов, необходимых для 

создания машин, установок, приборов, автоматических устройств и комплексов, отвечающих 

современным требованиям эффективности, точности, надежности и экономичности;  
Быть компетентным: при расчетах деталей и узлов машин и механизмов.   

EM 2209 

Электро-

техническое 

материало-

ведение 

 

БД/ 

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

4 5 
Физика І, 

Механика 

Электричес-

кие машины, 

Электромехан

ика и 

электротехни

ческое 

оборудование,  
Тяговые 

подстанции, 

Контактная 

сеть 

Знать: основные электрофизические явления, возникающие в ЭТМ под воздействием 

электромагнитных полей; классификацию, их химическому составу, способам их получения и 

назначению, их физико-химические и электрические свойства; порядок основных характеристик 

и их изменение от воздействия производственных факторов в условиях их работы; достоинства 

и недостатки основных материалов и их заменителей. 

Уметь: производить доступные испытания, измерения и расчеты основных характеристик 

наиболее распространенных материалов и электрической изоляции. 

Иметь навыки:  во время работы на лабораторном оборудовании при определении 
основных параметров электротехнических материалов. 

Быть компетентным:   в основных физических явлениях, протекающих в материалах при 

воздействии на них электромагнитных полей; свойствах материалов; технологии производства. 
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PE 2210 
Промышленная 

электроника 

 

 

БД/ 

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

4 5 

Высшая 

математика 
(I,II), Физика І, 

ТОЭ(I,II), 

Электро-

техническое 

материало-

ведение 

Переходные 

процессы в 

электроэнерге

тике 

Знать: архитектуру и состав цифровых микросхем типовых серий ТТЛ и КМОП; состав и 

назначение основных компонентов автоматизации технологических процессов на базе цифровых 

систем; методы и средства автоматизированного моделирования и проектирования электронных 

схем; устройства полупроводниковых приборов, особенности и основные параметры.  

Уметь: читать и понимать простые схемы типовой электронной аппаратуры на цифровой 

интегральной элементной базе, выбирать необходимые элементы по справочной информации, в 

соответствии с условиями работы элементов в схеме; эксплуатировать электронные системы 
САУ ТП; применять теоретические знания для решения конкретных проблем, связанных с 

цифровыми системами управления; проводить исследования и анализировать физические 

явления в электронных схемах; строить многокаскадные усилители, решающие усилители, 

генераторы электрических колебаний, синтезировать различные узлы цифровых устройств.  

Иметь навыки: работы с электронной аппаратурой и контрольно-измерительными 

приборами; приемами диагностирования и обслуживания электронных схем, входящих в 

объекты технологического контроля и управления; оформления чертежей  входящих в объекты 

технологического контроля и управления.  

Быть компетентным: в области цифровой техники и микропроцессорных устройств; в 

современных аналоговых и цифровых интегральных схемах.  
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EM 3211 

Электрические 

машины 

 

БД/ 

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

 5 6 

Высшая 

математика 
(I,II), Физика І, 

ТОЭ(I,II), 

Электро-

техническое 

материало-

ведение 

Переходные 

процессы в 
электроэнерге

тике, 

Надежность в 

системах 

электроснаб-

жения 

  Знать: устройство, принцип действия, применение и тенденции развития 

электромашиностроения, методы расчета и проектирования, основные технико-

эксплуатационные требования электрических машин, их конструкцию и характеристики, 

правила технической эксплуатации, монтаж, наладку, техническое обслуживание и ремонт как 

нормальных, так и специальных электрических машин.  

Уметь: классифицировать электрические машины, описывать процессы, происходящие при 

электромеханическом преобразовании энергии, самостоятельно проводить расчеты по 
определению параметров и характеристик электрических машин, проводить элементарные 

испытания электрических машин; управлять процессами пуска, реверсирования, регулирования 

скорости и режимами работы электроприводов; выбирать электродвигатель по мощности.  

Иметь навыки: внедрения в эксплуатацию трансформаторов и электрических машин, 

производить выбор рациональных электрических машин для конкретных технологических 

условий, производить расчет элементов пускорегулирующей аппаратуры и устройств защиты, 

читать схемы управления электрическими машинами. 

Быть компетентным: по всем вопросам, связанными с понятиями и принципами теории 

электрических машин; в управлении электрическими машинами; в испытании и техническом 

обслуживании электрических машин, в тенденциях развития электромеханики и 

электротехнического оборудования. 

IIT 2212 

Информационно-

измерительная 

техника 

БД/ 

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

 3 

 

5 

 

Высшая 

математика (I), 

Физика І,   

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 
(на анг. языке) 

Промышленная 

электроника,  

Электрические 

машины, 

Цифровая 

техника и 

микропроцесс

орные 
устройства 

 

Знать: современные принципы построения электроизмерительной техники, измерительных 

информационных систем и комплексов. 

Уметь: проводить и оценивать измерения, обрабатывать измерительные сигналы; 

планировать и выполнять экспериментальные исследования с применением 

электроизмерительных средств; проводить поверку электроизмерительных приборов; оценивать 

погрешности измерений. 

Иметь навыки: расчета параметров электроизмерительных цепей, установления связей этих 

параметров, измерения электрических и неэлектрических величин, измерения и регистрации 

изменяющихся во времени электрических величин. 
Быть компетентным: в вопросах анализа измерений, обработки измерительных сигналов, в 

изучении современных принципов построения электроизмерительной техники, измерительных 

информационных систем и комплексов. 
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ChTMU 2213 

Цифровая 

техника и 

микропроцессор-

ные устройства 

БД/ 

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

4 5 

Высшая 

математика(I,II

), Физика І,  

Информацион
но-

коммуникацио

нные 

технологии 

(на анг. языке), 

ТОЭ(I), 

Информацион

но 

измерительная 

техника 

Электромехан

ика и 

электротехни

ческое 
оборудование, 

Переходные 

процессы в 

электроэнерге

тике, 

Надежность в 

системах 

электроснаб-

жения 

 

Знать: архитектуру и состав цифровых микросхем типовых серий ТТЛ и КМОП; состав и 

назначение основных компонентов автоматизации технологических процессов на базе цифровых 

систем; методы и средства автоматизированного моделирования и проектирования электронных 

схем; устройства полупроводниковых приборов, особенности и основные параметры.  

Уметь: проектировать электронные узлы систем логического управления, в том числе на 

базе релейно-контактных управляющих систем; читать и понимать простые схемы типовой 

электронной аппаратуры на цифровой интегральной элементной базе; выбирать необходимые 
элементы по справочной информации, в соответствии с условиями работы элементов в схеме; 

эксплуатировать электронные системы САУ ТП; применять теоретические знания для решения 

конкретных проблем, связанных с цифровыми системами управления; проводить исследования 

и анализировать физические явления в электронных схемах; строить многокаскадные усилители, 

решающие усилители, генераторы электрических колебаний; синтезировать различные узлы 

цифровых устройств.  

Иметь навыки: работы с электронной аппаратурой и контрольно-измерительными 

приборами; приемами диагностирования и обслуживания электронных схем, входящих в 

объекты технологического контроля и управления; оформления чертежей и электрических схем, 

составления спецификаций; снятия основных характеристик полупроводниковых приборов, 

усилителей и определения параметров различных электронных схем, выбора элементной базы.  

Быть компетентным: в области цифровой техники и микропроцессорных устройств; в 
современных аналоговых и цифровых интегральных схемах.  



 

28 

 

 

EEO 3214 

Электромеханика 

и электро-

техническое 

оборудование 

БД/ 

ВК 
Э

к
за

м
ен

 
5 6 

Высшая 

математика 

(I,II), Физика І, 

ТОЭ(I, II), 

Механика, 

Электротехни-

ческое материа-

ловедение 

 

Релейная защи-  

та и автоматика, 

 

Знать: физические основы электромеханического и электрического преобразования энергии, 

устройство и принцип действия электрических машин постоянного и переменного тока, 

электромеханические свойства электрических двигателей постоянного и переменного тока, 

устройство и принципы построения электромехатронных систем;  виды и условия работы 

электрической изоляции, классификацию и устройство высоковольтных изоляционных 

конструкций, классификацию кабельных изделий и материалы, применяемые в кабелях; 

физические основы, конструкцию и принцип электротермических установок сопротивления, 
установок индукционного нагрева, установок дугового нагрева, электролизных установок, 

плазменных промышленных установок, лазеров, установок электронно- и ионно лучевого 

нагрева; основные законы оптики, оптические и светотехнические характеристики материалов, 

методы фотометрии, источники излучения, световые приборы, пускорегулирующие аппараты, 

светотехнические установки, электрического освещения, светосигнальное оборудование;  

основы теории электропривода и автоматизации технологических комплексов. 

Уметь: выполнять расчет индукционных нагревательных установок, определять 

оптимальные режимы работы дуговой сталеплавильной печи;  выполнять цветовые расчеты, 

тепловой расчет световых приборов, расчет осветительных систем; производить обобщенные 

расчеты схемы механической части электропривода; производить выбор системы 

электропривода для производственных механизмов, выбор мощности двигателей различных 

режимов работы. 
Иметь навыки: элементарных расчетов и испытаний электромеханических 

преобразователей. 

Быть компетентным: в вопросах, связанных с выбором электрооборудования и режимов 

работы основных видов электроустановок, в использовании разработанных программных 

комплексов в профессиональной деятельности.  
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ZE 2215 

Зеленая 

экономика 

БД/ 

КВ 

 Э
к
за

м
ен

 

3 5 

Экономика, 

навыки, 

предпринимат

ельства, 

лидерства и 

восприимчиво

сти 

инноваций. 

 

Преддиплом- 

ная практика, 

написание 

дипломной 

работы 

Знать: отраслевые и региональные проблемы природопользования;  принципы и методы 

рационального использования природных ресурсов;  экологическое нормирование и 

регулирование;  концепцию устойчивого развития; - основные методы оценки природных 

ресурсов и эффективности природоохранных мероприятий; основные положения и сущность 

экономического механизма охраны окружающей среды. 

Уметь: анализировать основные тенденции изменения состояния окружающей среды и 

принимать правильные решения; использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Иметь навыки: использования методологии исследования в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды; методами и приемами анализа экологических и экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

Быть компетентным: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 
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RE 2215 

Региональная 

экономика 

Экономика, 

навыки, 

предпринимат

ельства, 

лидерства и 

восприимчиво

сти 
инноваций. 

 

Преддиплом- 

ная практика, 

написание 

дипломной 

работы 

Знать: сущность и содержание основных категорий и понятий региональной экономики. 

Уметь: применять основные методы исследования экономики регионов; оценивать основные 

тенденции регионального развития. 

Иметь навыки: о государственном регулировании экономики, как особом виде 

профессиональной деятельности. 

Быть компетентным:  усвоить содержание финансовых отношений и их функции в экономике; 

получить представление о финансовой системе национальной экономики, финансовых 

посредниках и рынках; финансовую информацию,  специфику финансов предприятий. 

OPUP 3216 

Организация 

производства и 

управление 

предприятием 

БД/ 

КВ 

 Э
к
за

м
ен

 

6 5 

Экология  и   

безопасность 

жизнедеятель-

ности, 

 

Управление 

качеством в 

электроэнерге-

тике, 

Техническая 

диагностика и 

ремонт 
электрооборудова

ния 

Знать: формы и методы хозяйствования транспортного предприятия в условиях рынка; 

принципы организации производственного процесса; технологию принятия решения; 

экономические показатели производственно-коммерческой деятельности предприятия; виды и 

методы планирования; структуру предприятий транспорта; систему планирования. 

Уметь: рассчитывать количественные и качественные показатели деятельности предприятия 

при прогнозировании и планировании основных тенденций развития хозяйствующего субъекта в 

краткосрочном и среднесрочном периодах; планировать производственные процессы; 
оптимизировать сетевые модели технического процесса. 

Иметь навыки:  планирования и управления  деятельности предприятия; планирования 

себестоимости продукции; научной организации труда; внедрения новой техники и 

рационального его использования на предприятии в условиях рынка. 

Быть компетентным: в области организации производства и менеджмента предприятия в 

области электрического железнодорожного транспорта. 

МЕ 3216 

Менеджмент в 
электро-

энергетике 

Экология  и   

безопасность 

жизнедеятель-
ности, 

 

Управление 

качеством в 

электроэнерге-

тике, 

Техническая 
диагностика и 

ремонт 

электрооборудова

ния 

Знать: современное состояние электроэнергетики страны и проблемы ее реструктуризации в 

связи с переходом на рыночные отношения; базовые понятия экономической теории: проценты, 

инфляция, показатели эффективности инвестиций, оценка основных и оборотных средств на 

предприятии; методику технико-экономического выбора наилучшего варианта вновь 

строящейся или реконструируемой сети; методику формирования тарифов на электрическую и 

тепловую энергию. 

Уметь: производить технико-экономическую оценку любого электроэнергетического 

объекта; определять себестоимость выработки электро- и тепловой энергии их тарифы; 
ориентироваться в современных рыночных отношениях в электроэнергетической отрасли РК. 

Иметь навыки: расчета технико-экономических показателей  электроэнергетических 

обьектов; оценки эффективности капитальных вложений; технико-экономических рачсетов при 

проектировании, модернизации электрических сетей и систем; составления технической и 

экономической документации, бизнес-плана.  

Быть компетентным: в области организации производства и менеджмента предприятия в 

области электроэнергетики. 
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РР 2206 

Производственна
я практика І 

БД/ 

ВК 
 

И
то

го
в
ая
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ц
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ка
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о
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р
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ке

 

4 3 
Учебная 

практика 

Преддипломная 

практика 
 

Знать: классификацию электрооборудования, область их применения на промышленных 

предприятиях, принципиальные схемы и циклы, технологию и организацию ремонтных работ, 

ремонтную документацию, правила приема энергетического оборудования в ремонт;  

Уметь: выбирать прогрессивные принципы организации электротехнологических процессов 

в области средних и низких температур и влажностных режимов обработки веществ и 

материалов; проводить электрические  расчеты электротехнологического  оборудования, 

осуществлять выбор оборудования, используемого в электроустановках, его монтаж и 
эксплуатацию;  

Иметь навыки: по обслуживанию, ремонту и профилактике электроустановок, 

производству монтажных работ и наладке оборудования;  

Быть компетентным: в вопросах самостоятельной работы с современными пакетами 

прикладных программ и программных языков; в вопросах, связанных с организацией, 

планированием и анализом деятельности предприятия. организацией, планированием и 

анализом деятельности предприятия.  
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ES 3217 

Электромагнитная 

совместимость 

БД/ 

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

5 5 

Высшая мате-

матика (I,II), 

Физика І, 

ТОЭ(I,II), 

Электротехни-

ческое 

материа-

ловедение 

Управление 

качеством в 

электроэнерге

тике, 

Техническая 

диагностика и 

ремонт 

электрообору

дования 

Знать:  действующие законы и стандарты РК в области ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 

СОВМЕСТИМОСТЬ; классификацию, характеристики, механизмы появления и каналы 

передачи ЭМП; мероприятия и устройства, используемые для защиты технических средств от 
ЭМП; технические, схемные и организационные мероприятия для обеспечения 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ; нормы  по допустимым напряженностям 

электрических и магнитных полей промышленной частоты для персонала и населения. 

Уметь: составлять схемы замещения источников ЭМП, каналов и механизмов передачи 

воздействий ЭМП на различные приемники объектов электроэнергетики; работать с научно-

технической, нормативной и справочной литературой, стандартами или другими нормативными 

материалами по ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ; оценивать электромагнитную 

обстановку при работе технических средств на объектах электроэнергетики; принимать 

конструкторские и технические решения для ограничения ЭМП. 

Иметь навыки: расчета опасных электрических, магнитных и гальванических влияний;  

улучшения электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики. 
Быть компетентным: в вопросах электромагнитной обстановки на объектах 

электроэнергетики. 
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ESЕE 3218 

Энергос-
бережение в 

электро-

энергетике 

БД/ 
ВК 

Э
к
за

м
ен

 

 
5 

 

 
5 

 

Высшая мате-

матика (I,II), 

Физика І, 

ТОЭ(I,II), 
Электротехни-

ческое 

материа-

ловедение 

Управление 

качеством в 

электроэнерге-

тике, 

Возобновляемые 

источники 
энергии, 

Техническая 

диагностика и 

ремонт 

электрооборудова

ния 

Знать: основные законодательно-нормативные документы РК, по энергосбережению; об 

энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной политики при 

использовании электрической энергии, о нормировании энергопотребления. 

Уметь: использовать правила рационального потребления электрической энергии; повышать 

эффективность использования электрической энергии при применении бытовых приборов учета 

и контроля расхода, экономичных источников света, электронагревательных приборов, 

автономных энергоустановок; рассчитывать стационарные режимы работы и определять 
допустимость их применения для работы электрооборудования в системе; разбираться в 

функциональных и принципиальных схемах устройств и систем управления объектами. 

Иметь навыки:  уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и 

тепловых нагрузок; анализа и расчета стационарных режимов работы основного 

электрооборудования станций и подстанций; проведения исследовательской работы. 

Быть компетентным: в вопросах энергосбережения  при проектировании объектов 

электроэнергетики  и при эксплуатации энергообъектов;  обеспечении требуемых режимов и 

заданных параметров технологического процесса по заданной методике. 

PPE 3219 

Переходные 

процессы в 

электроэнергетик

е 

 

БД/ 

КВ 

 Э
к
за

м
ен

 

 

6 

 

 

5 

 

ТОЭ(I,II), 

Информацион

но-

измерительная 

техника, 

Электричес-

кие машины, 

Электричес-

кие сети и 
системы 

Управление 

качеством в 

электроэнерге-

тике, 

Техническая 

диагностика и 

ремонт 

электрооборудова

ния, 

Электро- 

оборудование 
и системы 

управления 

Знать: основы теории переходных процессов, возникающих в энергосистеме и системе 
электроснабжения как при нормальной эксплуатации (включение и отключение нагрузок, 

источников питания, отдельных цепей и др.), так и в аварийных ситуациях (короткое замыкание, 

обрыв нагруженной цепи или отдельной ее фазы, выпадение синхронной машины из 

синхронизма и др.).  

Уметь: использовать специализированные знания фундаментальных разделов физики, 

химии, экологии для освоения физических, химических и экологических основ процессов 

преобразования электрической энергии в другие её виды в электротехнических установках; 

анализировать технологические, эксплуатационные и экологические требования к 

электротехническому оборудованию.  

Иметь навыки: расчета элементов пускорегулирующей аппаратуры и устройств защиты; 

оценки влияния переходных процессов на устойчивость энергетической системы, и владеть 

принципами преобразования электрических схем систем электроснабжения.  
Быть компетентным: в проведении расчетов переходных процессов в любых системах 

электроснабжения как с целью правильного выбора электрооборудования, так и оценки его 

работы, а также с целью количественной оценки влияния переходных процессов на 

устойчивость энергетической системы.  
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EPP 3219 
Электромехани-

ческие переходные 

процессы 

Знать:  физику электромеханических переходных процессов в электрических сетях; методы 

анализа статической устойчивости ЭЭС с учетом действия систем автоматического 

регулирования и управления; методы анализа динамической устойчивости ЭЭС с учетом 

действия систем управления; методы анализа статической и динамической устойчивости узлов 

нагрузки; методы и средства улучшения запаса статической и динамической устойчивости ЭЭС 

и узлов нагрузки. 

Уметь: составлять расчетные схемы замещения для расчета электромеханических 
переходных процессов; производить оценку запаса статической устойчивости для различных 

типов автоматических регуляторов; производить оценку динамической устойчивости ЭЭС; 

оценивать запас устойчивости узлов нагрузки.  

Иметь навыки: расчета элементов пускорегулирующей аппаратуры и устройств защиты; 

оценки влияния электромеханических переходных процессов на устойчивость энергетической 

системы, и владеть принципами преобразования электрических схем систем электроснабжения.  

Быть компетентным: в проведении расчетов  электромеханических переходных процессов 

в любых системах электроснабжения как с целью правильного выбора электрооборудования, так 

и оценки его работы, а также с целью количественной оценки влияния переходных процессов на 

устойчивость энергетической системы. 

Minor 

Дисциплина 1 

 

Согласно каталогу дополнительной образовательной программы (Минор) 
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SPKE 4220 

Средства 

повышения 

качества в 

электроэнергетик

е 

 

БД/ 

КВ 

 Э
к
за

м
ен

 

 

 

7 

 

 

 

5 

 

 

Промышлен-

ная электро-
ника,  

Информацион

но-

измерительная 

техника, 

Электричес-

кие машины, 

Электричес-

кие сети и 

системы 

Преддиплом- 

ная практика, 

написание 

дипломной 

работы 

Знать: влияние качества электроэнергии (КЭ) на электроприемники и системы 

электроснабжения, технологические процессы, объекты систем электроэнергетики; 
нормирование показателей качества электроэнергии (ПКЭ); методы и измерительно-

вычислительные комплексы для контроля качества электроэнергии; методы расчета ПКЭ; 
современные схемные решения и технические средства улучшения ПКЭ; принципы и способы 
управления КЭ, в том числе и вопросы оптимизации КЭ. 

Уметь: определять источники искажения КЭ и пользоваться ГОСТом 13109-97; 
рассчитывать основные показатели качества электроэнергии в электрических схемах различной 

сложности; выбирать точки, виды и периодичность контроля качества электроэнергии; выбирать 

схему или техническое устройство для нормализации ПКЭ, а также рассчитывать его 

параметры; осуществлять контроль КЭ;выбирать оптимальный вариант схемы 

электроснабжения или электрической сети при наличии источников искажения КЭ; определять 

ущербы от пониженного качества электроэнергии; проводить комплексные исследования КЭ и 

решать вопросы его нормализации для реальных объектов систем  электроэнергетики. 

Иметь навыки: использования методов расчета показателей качества электроэнергии в 

различных узлах электроэнергетической системы; выбора оптимальных с точки зрения 

обеспечения качества электроэнергии схем подстанций, электрических сетей и систем 

электроснабжения; определения неустойки в случае нарушения качества электроэнергии. 

Быть компетентным: в вопросах контроля и управления качеством электроэнергии на  
различных  объектах систем электроэнергетики. 

UKE 4220 

Управление 

качеством в 

электроэнергетике 

Промышлен-
ная электро-

ника,  

Информацион

но-

измерительная 

техника, 

Электричес-

кие машины, 

Электричес-

кие сети и 

системы 

Преддиплом- 

ная практика, 

написание 

дипломной 

работы 

Знать: методы поиска и принятия организационно-управленческих решений нестандартных 

условиях и в условиях различных мнений; существующие отечественные и зарубежные 

стандарты в области управления качеством, органы сертификации, системы сертификации;  

основные принципы построения системы менеджмента качества; состав и структуру 

документации, обязательные и дополнительные документы системы менеджмента качества в 

соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 в действующей редакции. 
Уметь: анализировать информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по  

созданию системы менеджмента качества; использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; работать в коллективе, организовывать работу малых 

коллективов исполнителей. 

 Иметь навыки: в терминологии в области управления качеством;  дискуссии по 

профессиональной тематике; поиска информации о создании системы менеджмента качества; 

оценивания результативности системы  менеджмента качества; проведения анализа затрат на 

качество; оценивания эффективности системы менеджмента качества. 

Быть компетентным: в вопросах контроля и управления качеством на  различных  объектах 

систем электроэнергетики. 
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PTEIUZhD 2221 

Правила 

технической 
эксплуатации, 

инструкции  и 

устав железных 

дорог 

БД/ 
ВК 

 Э
к
за

м
ен

 

 

 
3 

 

 
5 

 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 
(на анг. языке, 

Экология и  

безопасность 

жизнедея-
тельности 

Электричес-кие 

машины, 

Электромехани

ка и 

электротехниче

ское 
оборудование, 

Переходные 

процессы в 

электроэнергет

ике, Электро-

оборудование и 

системы 

управления 

Знать:  правила технической эксплуатации железных дорог РК; инструкцию по 

сигнализации на железных дорогах РК; инструкцию по движению поездов и маневровой работе 

на железных дорогах РК; должностную инструкцию бригады электромонтеров; положение о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта РК; правила и инструкции по технике 

безопасности и производственной санитарии при эксплуатации и ремонте контакной сети, а 

также пожарной безопасности; действующие приказа, инструкции и указания, относящиеся к 

кругу обязанностей работников бригад электромонтеров.  
Уметь: выполнять установленный на железной дороге регламент во время ремонта 

электрических установок; подавать звуковые сигналы и сигналы тревог; 

подавать ручные сигналы при маневровой работе; ограждать место работы на  

железнодорожном пути. 

Иметь навыки:  организации технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования;   наладки, регулировки и проверки электрического и 

электромеханического оборудования. 

Быть компетентным: в вопросах организации технической эксплуатации  и ремонта 

электроустановок на железной дороге. 

NSE 3222 

Надежность в 
системах 

электроснабжени

я 

БД/ 

ВК 

Э
к
за

м
ен

  

 
6 

 

 

 
6 

 

Информационн

о-

измерительная 

техника, 

Электротехниче

ское 

материаловеден
ие, 

Электромаг-

нитная 

совместимость, 

Электромехани

ка и 

электротехниче

ское 

оборудование 

Управление 

качеством в 

электроэнерге

тике, 
техническая 

диагностика и 

ремонт 

электрообору

дования 

Знать:  роль надежности в проектировании и эксплуатации систем электроснабжения и их 

подсистем;   показатели, критерии и  характеристики электроэнергетических установок и 

систем; модели надежности электроустановок и систем;  современные методы расчета 

показателей надежности, применяемые в системах электроснабжения; способы и средства 

повышения надежности и методы определения экономических ущербов от низкой надежности. 

Уметь:  применять модели надежности электроустановок в зависимости от поставленной 

задачи; составлять схемы замещения для расчета и анализа надежности;  определять 

количественные показатели надежности типовых схем распределительных устройств, средств 

релейной защиты, реальных энергообъектов и систем электроснабжения; составлять 

структурные схемы, графы возможных состояний для анализа надежности систем 

электроснабжения;  применять современные методы расчета для оценки надежности при 
проектировании и эксплуатации; определять ущербы от перерывов в электроснабжении и 

ограничении мощности потребителей;  применять методы и средства повышения надежности в 

системах различной сложности; оптимизировать технические решения по надежности в 

условиях неопределенности исходной информации;  новые методы исследования, расчета 

параметров и выбора основного электроэнергетического оборудования источников и систем 

электроснабжения и их основные экономические характеристики; методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Иметь навыки: в принятии решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго- и ресурсосбережения;  внедрения достижений отечественной и зарубежной 

науки и техники;  организации работу по повышению профессионального уровня работников в 

области энергоснабжения. 

Быть компетентным: в вопросах надежности электрооборудования на объектах 
электроэнергетики. 
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TDRE 4223 

Техническая 

диагностика и 

ремонт электро-

оборудования 

БД/ 

ВК 
Э

к
за

м
ен

 
 

7 

 

 

5 

 

Промышленная 
электроника,  

Информационно-

измерительная 

техника, 

Электрические 

сети и системы 

Преддиплом- 

ная практика, 

написание 

дипломной 

работы 

Знать:  основные неисправности и дефекты электрооборудования;  методы и средства, 

применяемые при его диагностировании; годовые и месячные графики ремонта 

электрооборудования; периодичность проведения ремонтных работ всех видов 

электрооборудования; нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости 

ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих;  особенности конструкции, принцип 

работы, основные параметры и технические  характеристики ремонтируемого оборудования; 

порядок организации производства ремонтных работ; сведения по сопротивлению материалов; 
признаки и причины повреждений электрооборудования. 

Уметь: пользоваться средствами и устройствами диагностирования;  составлять 

документацию по результатам диагностики;  определять объемы и сроки проведения ремонтных 

работ; составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и 

соответствующие графики движения ремонтного персонала; рассчитывать режимные и 

экономические показатели энергоремонтного производства; проводить измерения и испытания 

электрооборудования и оценивать его состояние по результатам оценок;  применять методы 

устранения дефектов оборудования;  проводить текущие капитальные ремонты по типовой 

номенклатуре;  проводить послеремонтные испытания;  контролировать технологию ремонта;  

выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудования. 

Иметь навыки: устранения и предотвращения неисправностей оборудования;  оценки 

состояния электрооборудования; определения ремонтных площадей;  определения сметной 
стоимости ремонтных работ;  выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта;  

проведения особо сложных слесарных операций; - применения специальных ремонтных 

приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, средств измерений и испытательных 

установок. 

Быть компетентным: в вопросах  организации  работ по диагностике, эксплуатации и 

ремонту электрооборудования. 
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 OT 4301 

Охрана труда 

ПД/

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

7 5 

Экология и  

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Преддипломная 

практика, 

написание и 

защита 

дипломной 
работы 

Знать: законодательные акты и основные положения Конституции РК в области 

безопасности жизнедеятельности и охране труда, методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; систему стандартов безопасности труда, права и обязанности работника и 

работодателя в области охраны труда.  

Уметь: моделировать и прогнозировать развития чрезвычайных ситуаций, вести 

непрерывный контроль и мониторинг среды обитания, разрабатывать, планировать и 

осуществлять мероприятия по повышению безопасности жизнедеятельности и ликвидации 

последствий ЧС;  
Иметь навыки: защиты человека и среды обитания от негативных воздействий, применения 

средств индивидуальной и коллективной защиты.  

Быть компетентным: в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности; в вопросах 

законодательной, нормативно-правовой базы в области охраны труда и техники безопасности. 
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EP 4302 

Экономика 

предприятия 

ПД/

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

7 5 

Экономика, 

навыки 
предприни-

мательства, 

лидерства и 

восприим-

чивости 

инноваций 

Преддиплом-
ная практика, 

написание и 

защита 

дипломной 

работы 

Знать: правовые и управленческие основы организации деятельности предприятия; основы 

формирования бизнес-идеи, построения бизнес-модели; методику разработки бизнес-плана; 

правила и этапы процесса создания малого предприятия; направления государственной 

поддержки малого инновационного предприятия; особенности системы налогообложения, 

финансирования и страхования деятельности предприятия.  

Уметь: оценивать рыночные возможности деятельности предприятия; находить или 

генерировать коммерчески перспективные научно-технические идеи; разрабатывать бизнес-
модели и трансформировать их в бизнес-планы; открыть собственное предприятие, 

сформировать его структуру, разработать учредительные документы; обеспечить эффективность 

и конкурентоспособность деятельности предприятия. 

Иметь навыки: разработки перспективных научно-технических идей, бизнес моделирования 

и бизнес-планирования; оценки экономических и социальных условий деятельности 

предприятия; разработки учредительных документов и осуществления регистрации 

предприятия; разработки структуры предприятия и выстраивания организационных 

коммуникаций; антикризисного управления. 

Быть компетентным: в вопросах правового регулирования деятельности предприятия; 

разработки учредительных документов и регистрации предприятия; бизнес моделирования и 

бизнес-планирования; обеспечения эффективного функционирования и антикризисного 

управления деятельностью предприятия. 

PSE 3303 

Проектирование 

систем 

электроснабжени
я 

ПД/

ВК 

 Э
к
за

м
ен

 

 6 5 

Промышлен-

ная электро-

ника,  

Информацион

но-

измерительная 

техника, 
Электричес-

кие сети и 

системы 

Управление 

качеством в 

электроэнерге

-тике, 

Техническая 

диагностика и 
ремонт 

электрообору

дования 

Знать: режимы работ оборудования объектов электроэнергетики, принципы выполнения и 

техническую реализацию устройств энергосистем; реальные возможности ЭВМ для решения 

общеинженерных и математических проблем по оптимизации режимов работы систем 

электроснабжения;  

Уметь: применять, эксплуатировать и производить выбор обрудования электростанций и 

подстанций;  

Иметь навыки: проектирования, анализа и синтеза систем электроснабжения с 

использованием современных информационных технологий;  
Быть компетентным: в осуществлении оперативных изменений схем и основных 

параметров  системы электроснабжения в соответствии с требованиями нормативных 

документов; с классификацией и способами применения основных численных методов для 

расчета установившихся режимов электроснабжения предприятий; с основами проектирования 

электроснабжения. 
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ESS 3304 

Электрические 

сети и системы 

 

ПД/

ВК 
 Э

к
за

м
ен

 

 

5 

 

 

4 

 

Высшая мате-

матика (I,II), 

Физика І, ТОЭ 

(I,II), Механика, 

Электротехни-

ческое мате-   

риаловедение,  
Информацион

но-

измерительная 

техника 

Тяговые под-

станции, 

Проектирова-  

ние систем 
электроснаб-

жения 

Знать: показатели и методы обеспечения качества электроэнергии, мероприятия по 

уменьшению потерь мощности и электроэнергии, задачи оптимизации текущих режимов 

электрических систем и электрических сетей.  

Уметь: осуществлять рациональную компоновку электрооборудования открытых и 

закрытых распределительных устройств; рассчитывать оптимальное напряжение электрической 

системы, выбирать сечение линии в распределительных сетях по допустимой потери 

напряжения, производить выбор защитных аппаратов, выполнять расчет токов и потоков 
мощности в линии, определять потери мощности энергии в трансформаторах.  

Иметь навыки: по расчетам и оптимизации режимов электроэнергетических систем и 

электрических сетей. 

Быть компетентным: в вопросах связанных с режимами, характеристиками и параметрами 

электрических систем, с обеспечением качества электрической энергии. 

РР 3307 

Производственная 

практика ІІ 

ПД/

ВК 

 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
ка

 п
о
 п

р
ак

ти
ке

 

6 3 
Учебная 

практика 

Производствен

ная практика І , 

 

Знать: классификацию электрооборудования, область их применения на промышленных 

предприятиях, принципиальные схемы и циклы, технологию и организацию ремонтных работ, 

ремонтную документацию, правила приема энергетического оборудования в ремонт;  

Уметь: выбирать прогрессивные принципы организации электротехнологических процессов 
в области средних и низких температур и влажностных режимов обработки веществ и 

материалов; проводить электрические  расчеты электротехнологического  оборудования, 

осуществлять выбор оборудования, используемого в электроустановках, его монтаж и 

эксплуатацию;  

Иметь навыки: по обслуживанию, ремонту и профилактике электроустановок, 

производству монтажных работ и наладке оборудования;  

Быть компетентным: в вопросах самостоятельной работы с современными пакетами 

прикладных программ и программных языков; в вопросах, связанных с организацией, 

планированием и анализом деятельности предприятия. организацией, планированием и 

анализом деятельности предприятия.  

РР 4308 
Преддипломная 

практика 

ПД/
ВК 

 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
ка

 п
о
 

п
р
ак

ти
к
е 

8 18 
Производ-
ственная 

практика І-ІІ 

Написание и 

защита 
дипломной 

работы 

Знать: правила и нормы проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации систем 

энергетики.  

Уметь: выбирать прогрессивные принципы организации электротехнологических процессов 

в области электроэнергетики; проводить расчеты электрооборудования, осуществлять выбор 

оборудования,  его монтаж и эксплуатацию. 

Иметь навыки: применять навыки по обслуживанию, ремонту и профилактике  

электроустановок, производству монтажных работ и наладке оборудования.  

Быть компетентным: в вопросах эксплуатации систем оборудования и исследования для 

написания дипломной работы/дипломного проекта.  
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KS 3305 

Контактная сеть 

ПД/

ВК 

 

Э
к
за

м
ен

 

5 4 

Высшая мате-

матика (I,II), 

Физика І, ТОЭ 

(I,II),Механика, 

Электротехни-

ческое мате-   
риаловедение,  
Информацион

но-

измерительная 

техника 

Проектирова-

ние систем 

электроснаб-

жения, 

Техническая 

диагностика  
и ремонт 

устройств 

электроснаб-

жения 

Знать: устройство и  принцип действия  всех элементов контактной сети; технику  

безопасности и правила технического обслуживания и ремонта контактной сети 

электрифицированных железных дорог; надежность  и экономичность содержания контактной 

сети. 

Уметь: рассчитывать, проектировать  и эксплуатировать контактную сеть с учетом 

совершенствования системы тягового электроснабжения и взаимодействия контактных подвесок 

с  электрическим подвижным составом; составлять схемы секционирования  и питания  
контактной сети станции; составлять план контактной сети станции и перегона. 

Иметь навыки: расчета, проектирования и эксплуатации устройств контактной сети. 

Быть компетентным: в вопросах развития  высокоскоростного транспорта с обеспечением 

высокой надежности и качественного токосъема на железных дорогах Казахстана и за его 

пределами, ускорении научно-технического прогресса 

TP 3306 

Тяговые 

подстанции 

 

ПД/

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

6 6 

ТОЭ (I,II), 

Электричес-

кие машины, 

Электричес-кие 

сети и системы 

Релейная 

защита и 

автоматика, 

Возобновляе-

мые источни-

ки энергии 

Знать: оборудование подстанций и других энергетических объектов электрического 

транспорта, правила технической эксплуатации, правила устройства электроустановок и правила 

безопасного производства работ в электроустановках;  состояние и динамику основного 

оборудования в процессе эксплуатации; планов, программ и методик проведения испытаний 
электротехнических изделий, систем электрооборудования и их элементов;  последовательность 

разработки технических условий, проектов, стандартов, технических описаний а также описаний 

технологических процессов и регламентов. 

Уметь:   планировать реализации проекта модернизации оборудования, реконструкции 

объекта или создание и внедрение нового технологического процесса;  использовать 

информационные технологии при проектировании тяговой подстанции или иного 

энергетического объекта, а также технологических процессов и технологических операций на 

транспорте;  разрабатывать проекты технических условий, стандартов, технических описаний а 

также описаний технологических процессов и регламентов. 

Иметь навыки:    разработки планов, программ и методик проведения профилактических и 

типовых испытаний электротехнического оборудования и его элементов;  применения методов 
анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества технологических процессов 

технического обслуживания, профилактических испытаний и сертификации продукции;  

разработки и использования систем автоматизированного проведения эксперимента;  

использования компьютерных технологий моделирования и обработки результатов. 

Быть компетентным: по всем вопросам, связанным с основным оборудованием тяговых 

подстанций. 
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VIE 4309 

Возобновляемые 

источники 

энергии 

ПД/

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

7 5 

ТОЭ (I,II), 

Электричес-

кие машины, 

 

Преддиплом-

ная практика, 

Написание 

дипломной 

работы 

Знать: принципы преобразования энергии возобновляемых источников в тепловую, 

механическую и электрическую энергии; конструкцию, работу и основы эксплуатации 

энергетического оборудования возобновляемых источников энергии. 

Уметь: решать практические задачи, связанные с проектированием установок 

возобновляемых и нетрадиционных источников энергии; разрабатывать и правильно оформлять 

техническую и проектную документацию на установки возобновляемых источников энергии.  

Иметь навыки: при выполнении проектирования тех или иных видов возобновляемых и 
нетрадиционных источников энергии в зависимости от внешних условий. 

Быть компетентным: в научных принципах получения энергии при помощи 

нетрадиционных методов.  

ESU 4310 

Электрооборудо-

вание и системы 
управления 

ПД/

КВ 

Э
к
за

м
ен

 

7 5 

ТОЭ (I,II), 

Электричес-

кие сети и 

системы,  

Электромехан

ика и 

электротехнич

еское 

оборудование, 

Электромагни
тная 

совместимость 

Преддиплом-

ная практика,  

Написание 

дипломной 

работы 

Знать: технические характеристики и конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых элементов и устройств автоматизации и управления, применяемых в 

промышленности.  

Уметь: выбирать элементы систем автоматики, датчики температуры, давления, уровня 

среды, расхода материалов, угловых перемещений; использовать пакеты прикладных программ 

для расчетов, моделирования и проектирования устройств автоматизации и управления.  
Иметь навыки: выбора элементов и устройств автоматизации и управления; наладки и 

настройки устройств, построенных на различной элементной базе.  

Быть компетентным: в основных направлениях развития элементов и устройств 

автоматики.  

RZA 4310 

Релейная защита 

и автоматика 

Знать:  тенденции развития элементной базы релейной защиты и автоматики, историю 

развития дисциплины;  назначение функции и области применения устройств релейной защиты 

и автоматики в системах электроснабжения.  

Уметь:  производить расчет устройств релейной защиты элементов схемы электроснабжения 
(электродвигателей, трансформаторов, генераторов, линий);  проверять разрабатываемые 

устройства защиты по чувствительности; разрабатывать схемы релейной защиты и автоматики 

элементов схемы электроснабжения промышленного предприятия; анализировать и критически 

оценивать конструктивные достоинства и недостатки различных устройств релейной защиты и 

автоматики предлагаемых к эксплуатации на промышленных предприятиях различными 

фирмами производителями. 

Иметь навыки: расчета устройств защиты электроснабжения;  расчета токов короткого 

замыкания. 

Быть компетентным: в основных направлениях развития элементов и устройств релейной 

защиты и автоматики. 

Minor 
Дисциплина 2 

Согласно каталогу дополнительной программы (Минор) 
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KSGET 3305 

Контактная сеть 

городского 
электрического 

транспорта 

ПД/
ВК 

Э
к
за

м
ен

 

5 4 

Высшая мате-

матика (I,II), 

Физика І, ТОЭ 

(I,II),Механика, 

Электротехни-

ческое мате-   
риаловедение,  
Информацион

но-

измерительная 

техника 

Техническая 

диагностика  

и ремонт 
устройств 

электроснаб-

жения 

Знать: устройство и  принцип действия  всех элементов контактной сети городского 

электрического транспорта; технику безопасности и правила технического обслуживания и 

ремонта контактной сети городского электрического транспорта; надежность  и экономичность 

содержания контактной сети городского электрического транспорта. 

Уметь: рассчитывать, проектировать  и эксплуатировать контактную сеть с учетом 

совершенствования системы тягового электроснабжения и взаимодействия контактных подвесок 

с  электрическим транспортом; составлять схемы секционирования и питания  контактной сети 
городского электрического транспорта; составлять план контактной сети городского 

электрического транспорта. 

Иметь навыки: расчета, проектирования и эксплуатации устройств контактной сети 

городского электрического транспорта. 
Быть компетентным: в вопросах развития  городского электрического транспорта с 

обеспечением высокой надежности и качественного токосъема на городском электрическом 

транспорте. 

TPGT 3306 

Тяговые 

подстанции 

городского 

транспорта 

ПД/

ВК 

Э
к
за

м
ен

 

6 6 

ТОЭ (I,II), 

Электричес-

кие машины, 

Электрические 

сети и системы 

Релейная 

защита и 

автоматика, 

Нетрадиционн

ые источники 

энергии 

Знать: оборудование тяговых подстанций городского транспорта; правила технической 

эксплуатации, правила устройства электроустановок и правила безопасного производства работ 
в электроустановках;  состояние и динамику основного оборудования в процессе эксплуатации; 

планов, программ и методик проведения испытаний электротехнических изделий, систем 

электрооборудования и их элементов;  последовательность разработки технических условий, 

проектов, стандартов, технических описаний, а также описаний технологических процессов и 

регламентов. 

Уметь: планировать реализации проекта модернизации оборудования, реконструкции 

объекта или создание и внедрение нового технологического процесса;  использовать 

информационные технологии при проектировании тяговой подстанции городского транспорта, а 

также технологических процессов и технологических операций на городском транспорте;  

разрабатывать проекты технических условий, стандартов, технических описаний, а также 

описаний технологических процессов и регламентов. 
Иметь навыки: разработки планов, программ и методик проведения профилактических и 

типовых испытаний электротехнического оборудования и его элементов;  применения методов 

анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества технологических процессов 

технического обслуживания, профилактических испытаний и сертификации продукции;  

разработки и использования систем автоматизированного проведения эксперимента;  

использования компьютерных технологий моделирования и обработки результатов.  

Быть компетентным: по всем вопросам, связанным с основным оборудованием тяговых 

подстанций городского транспорта. 
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NIE 4309 

Нетрадиционные 

источники 

энергии 

 

ПД/

ВК 

 

 

Э
к
за

м
ен

 

 

 

7 

 

 

 

5 

 

 

ТОЭ (I,II), 

Электричес-

кие машины, 

Электричес-

кие станции и 
подстанции 

Преддиплом-

ная практика, 

Написание 

дипломной 

работы 

Знать: принципы преобразования энергии  нетрадиционных источников в тепловую, 

механическую и электрическую энергии; конструкцию, работу и основы эксплуатации 

энергетического оборудования  нетрадиционных источников энергии;  

Уметь: решать практические задачи, связанные с проектированием установок 

нетрадиционных источников энергии; разрабатывать и правильно оформлять техническую и 

проектную документацию на установки  нетрадиционных  источников энергии;  

Иметь навыки: при выполнении проектирования тех или иных видов нетрадиционных 
источников энергии в зависимости от внешних условий;  

Быть компетентным: в научных принципах получения энергии при помощи 

нетрадиционных методов.  

SUЕТ 4310 

Системы 

управления 

электрическим 

транспортом 

ПД/

КВ 

Э
к
за

м
ен

 

7 5 

ТОЭ (I,II), 

Электричес-

кие сети и 

системы,  

Электромехан

ика и 

электротехнич

еское 
оборудование, 

Электромагни

тная 

совместимость 

Преддиплом-

ная практика, 

Написание 

дипломной 

работы 

Знать: принципы построения систем управления  электрическим транспортом  постоянного 

и переменного тока, применяя методы анализа и моделирования электрических цепей;  режимы 

работы и параметры оборудования электромеханических комплексов. 

Уметь рассчитывать параметры систем управления электроприводами в соответствии с 

требуемыми режимами работы оборудования электромеханических комплексов; разрабатывать 

системы управления электроприводами на основе типовых узлов, используя методы анализа и 
моделирования электрических цепей. 

Иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования оборудования 

электромеханических комплексов в различных режимах работы; практического использования 

методов анализа и моделирования электрических цепей при синтезе систем управления  

электрическим транспортом. 

Быть компетентным: в основных направлениях развития элементов и устройств 

управления электрическим транспортом.   

RZASE 4310 

Релейная защита и 

автоматика систем 

электроснабжение 

Знать:  тенденции развития элементной базы релейной защиты и автоматизации, историю 
развития дисциплины;  назначение, функции и области применения устройств релейной защиты 

и автоматизации в системах электроснабжения.  

Уметь:  производить расчет устройств релейной защиты элементов схемы электроснабжения 

(электродвигателей, трансформаторов, генераторов, линий);  проверять разрабатываемые 

устройства защиты по чувствительности; разрабатывать схемы релейной защиты и автоматики 

элементов схемы электроснабжения промышленного предприятия; анализировать и критически 

оценивать конструктивные достоинства и недостатки различных устройств релейной защиты и 

автоматизации, предлагаемых к эксплуатации на промышленных предприятиях различными 

фирмами производителями. 

Иметь навыки: расчета устройств защиты электроснабжения;  расчета токов короткого 

замыкания. 

Быть компетентным: в основных направлениях развития элементов и устройств релейной 
защиты и автоматизации. 
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 Minor 

Дисциплина 2 

Согласно каталогу дополнительной программы (Минор) 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я Написание и 

защита 

дипломной 

работы (проекта) 
или подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена 

 

  8 12 

Производст-
венная и 

преддиплом-

ная практика 

Защита 
дипломной 

работы 

Знать: систему электроснабжения, производства электроэнергии, освоение в практических 

условиях принципов организации и управления производством, анализа экономических 

показателей систем электроснабжения промышленного предприятия, мероприятия по 

повышению их надежности и экономичности.  

Уметь: разрабатывать электрические схемы, анализировать режимы работы и 

характеристики электроэнергетических установок; применять теоретические и практические 

знания для решения конкретных научных, технических, организационных и социально-
экономических задач: развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной работы. 

Иметь навыки: по обслуживанию, ремонту электротехнических установок, производству 

монтажных работ и наладке оборудования; разработки и проектирования на современной 

элементной базе электроэнергетических систем и отдельных устройств; решения современных 

научных и практических проблем в области электроэнергетики.  

Быть компетентным: в вопросах, связанных с проектированием электрических станций и 

подстанций; в вопросах организации, планирования, проведения всех видов профессиональной 

деятельности; во всех аспектах профессиональной деятельности, касающейся 

электроэнергетики.  

 

Итого    240   
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4. Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями 

 

 Результат обучения   (выпускник должен  быть готов) 

Р1 

Обладать базовыми знаниями в области естественнонаучных 

(социальных, гуманитарных, экономических) дисциплин 
способствующих формированию высокообразованной 

личности с широким кругозором и культурой мышления; 

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, УК 

6, УК 7, УК 8, УК 9, УК 10, 
УК14, УК 19, ПК 13, ПК 14, 

ПК 15, ПК 18, ПСК 1, ПСК 3 

Р2 

Знать традиции и культуру народов Казахстана, базовые 
ценности мировой культуры и быть готовым опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии, владеть  

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения, быть толерантным к традициям, культуре других 

народов мира; 

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, УК 
10, УК 11, УК 12,  

УК 18, УК 19, ПК 1, ПК 4,  

ПК 5,ПК 6, ПК 7, ПК 8, ПК 9, 
ПК12, ПСК1, ПСК 2  

Р3 

Знать социально-этические ценности, основанные на 

общественном мнении, традициях, обычаях, общественных 

нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной 
деятельности;  

УК 7, УК 10, УК 11, УК 12, 

УК 14, УК 15, УК, 

УК 18,  20, УК 21, ПК 2, ПК 
4, ПК 27, ПСК 2, ПСК 4 

Р4 

Соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и 
правовыми нормами поведения;  быть способны работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения; уметь находить компромиссы, соотносить свое 

мнение с мнением коллектива; 

, УК 6, УК 7, УК 8, УК 9, 1, 
ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 

6, ПК 7, ПК 8, ПК 9, ПСК 3, 

ПСК 5 

Р5 

Обладать навыками обращения с современной техникой, уметь 

использовать информационные технологии в сфере 
профессиональной деятельности; уметь применять методы 

математического и компьютерного моделирования для 

исследования систем и устройств электроснабжения 

железнодорожного транспорта; владеть  технологией 
компьютерного проектирования и моделирования систем и 

устройств электроснабжения с применением пакетов 

прикладных программ; 

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 10, 

УК 18, УК 19, ПК 1, ПК 2, 
ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 10, ПК 

11, ПК 12, ПК 29, ПСК 4, 

ПСК 5 

Р6 

Знать основы правовой системы и законодательства 

Казахстана; быть способным и готовым использовать 
нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности, быть способным к подготовке документации для 

создания системы менеджмента качества предприятия; быть 

способным составлять и оформлять оперативную 
документацию, предусмотренную правилами эксплуатации 

электроустановок и организации работы; 

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, ПК 

2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6, 
ПК 7, ПК 8, ПК 9, ПСК 3, 

ПСК 5 

Р7 

Обладать основами экономических знаний, иметь научные 

представления о менеджменте, маркетинге, финансах. Знать и 

понимать цели и методы государственного регулирования 
экономики, роль государственного сектора в экономике; уметь 

ориентироваться в современных информационных потоках и 

адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и 

процессам в мировой экономике; владеть навыками принятия 
решений экономического и организационного характера в 

условиях неопределенности и риска; 

УК 1, УК 4, УК12, УК 14, УК 

16, УК 17, УК 18, УК 20, 

ПСК 5, ПСК 6 

Р8 Быть способным к демонстрации знаний и пониманий в 

профессиональной сфере; быть способным критически 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной 
деятельности, осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

УК 1, УК 2, УК 4, УК12, УК 

14, УК 16, УК 18, УК 17, УК 

20, ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 

12, ПК 15, ПСК 4, ПСК 5 
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выполнению профессиональной деятельности; 

Р9 Анализировать структуру и возможности основных систем 

передачи и преобразования информации об объектах и 
системах;  быть готовым систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию ресурсов 

предприятии,  к кооперации с коллегами и работе в коллективе, 

к организации работы малых коллективов исполнителей; 

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, УК 

13, УК 14, УК 18, УК 20, ПК 
1,ПК 2, ПК 3, ПК 4,ПК 9, ПК 

10, ПК 11, ПК 12, ПК 15,ПК 

24,  ПК 25, ПК 26, ПСК 4, 

ПСК 5 

Р10 Быть  готовым  к  производственно-технологической 

деятельности, в установлении параметров оптимального 
режима работы оборудования, контроля  качеством 

функционирования, совершенствования, модернизации и 

улучшения технико-экономических показателей подстанций, 

электрических систем и сетей, электроснабжения предприятий 
различных отраслей промышленности, формулировать 

основные технико-экономические требования к проектируемым   

устройствам  и  системам; 

УК 4, УК 5, УК 6, УК 7, ПК8, 

ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 12, 
ПК 26, ПК 25, ПСК 5, ПСК 5 

Р11 Знать  способы выработки  передачи, распределения и 

преобразования электрической энергии, закономерности 
функционирования электрических сетей и энергосистем, 

теоретические основы электротехники, техники высоких 

напряжений; 

УК3, УК 4, УК 5, УК 9,  

ПК 5, ПК6, ПК 7, ПСК 4, 
ПСК 5 

Р12 Владеть методологией построения автоматизированных систем 

управления и уметь применять её по отношению к 

электроустановкам, образующим систему тягового 
электроснабжения; 

УК 2, УК 14, УК 18, УК 20, 

ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 12, 

ПК 15, ПСК 5, ПСК 6 

 

Р13 

Владеть умением производить измерительный эксперимент и 

оценивать результаты измерений, проводить диагностику 
электрооборудования систем электроснабжения; 

УК 1, УК 2, УК 3, УК 5, УК 

6, УК 7, УК 8, УК 9, УК 10, 
УК 12, УК 13, УК 14, УК 19, 

УК 20, ПК 13, ПК 14, ПК 15, 

ПК 18, ПСК 4, ПСК 6 

Р14 Знать  технологию, правила и способы организации 

технического обслуживания и ремонта устройств контактной 
сети и линий электропередачи, тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения, 

автоматики и телемеханики по заданному ресурсу и 

техническому состоянию,  эксплуатационно-технические 
требования к системам электроснабжения; 

УК 2, УК 14, УК 18, УК 20, 

ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 12, 
ПК 15, ПСК 3, ПСК 5 

Р15 Владеть методологией расчётов основных параметров системы 
тягового электроснабжения, выбора мест расположения 

тяговых подстанций и линейных устройств тягового 

электроснабжения в зависимости от размеров движения и иных 
существенных условий. 

УК 2, УК 10,УК 14, УК 18, 
УК 20, УК 21, ПК 5, ПК 6, 

ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 12, 

ПК 15, ПК 27, ПК 28, ПСК 4, 
ПСК 6 

  



5. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов 

 в разрезе модулей образовательной программы 
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1 1 5 1 1 28    2 900 30 

2 5 3  27 1   2 900 30 

2 3 1 3 2 28    2 900 30 

4 1 4  25  3  2 900 30 

3 5  6  30     900 30 

6  3 2 27  3   900 30 

4 7  4 2 30     900 30 

8      18 12  900 30 
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1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

№ Өрістің атауы Ескертпе 

1 Тіркеу нөмірі  

2 Білім беру саласының 

коды мен 

классификациясы 

6B07 – Инженерлік, өңдеуші және құрылыс саласы 

3 Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен классификациясы 

6В071 – Инженерия және инженерлік іс 

4 Даярлау бағыттарының 

коды және жіктелуі  

В062 –  Электротехника және энергетика 

5 Білім беру 

бағдарламасының  атауы 

6В07103 – Электрэнергетикасы 

6 ББ бағдарламасының 

түрі 

Қолданыстағы 

7 ББ бағдарламасының 

мақсаты  

1. Кең іргелі білімі, еңбек нарығы мен 

технологиялардың өзгеріп отыратын талаптары кезінде 

бейімделу қабілеті бар, бастамашыл, командада жұмыс 

істей алатын жоғары білікті мамандарды даярлау. 

2. Өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеті бар 

кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейі бар түлектерді 

даярлау. 

3. Ақпараттық жүйелер мен технологиялар 

бағытындағы кәсіби білім беру бағдарламасымен 

белгіленген теориялық және практикалық дағдылардың 

жиынтығына ие түлектерді даярлау. 

4. Ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер 

саласындағы теория мен практиканың дамуының 

негізгі үрдістерін түсінетін, бір немесе одан да көп 

қызмет түрлері шеңберінде кәсіби функцияларды 

жүзеге асыруға қабілетті түлектерді даярлау. 

8 Деңгей бойынша БЖХС 6 

9 ҰБШ бойынша деңгейі: 6 

10 СБШ бойынша деңгейі 6 

11 ББ бағдарламасының 

ерекшеліктері 

Жоқ 

ЖОО-серіктес (ПКҚ)  

ЖОО-серіктес (ДДОП)  

12 Құзіреттілік тізімі Әмбебап құзыреттілік (UK) түлектің меңгеруі керек 

екендігімен сипатталады: 

ӘҚ 1-тарихи процестің заңдылықтарын және адамның 

тарихи процестегі орнын түсіну қабілеті, тарихи мұра 

мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты 

қарауға, әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды 

толерантты қабылдауға, оларды кәсіби қызметте 

басшылыққа алуға дайын болу 

ӘҚ 2-дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді түсіну және талдау 

қабілеті, өзін қалыптастыру процесінде Жалпы 

гуманитарлық ғылымдар саласындағы негізгі білімге 
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сүйене білу; гуманитарлық білімді өзінің әлеуметтік 

және кәсіби қызметінде қолдана білу. 

ӘҚ 3-қазіргі қоғамның жұмыс істеу принциптерін, 

әлеуметтік, саяси механизмдер мен қоғамдық 

қатынастарды реттеушілерді түсіну қабілеті, 

әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді 

талдау қабілеті;қоғамдағы тұлғаның дамуындағы 

психологиялық процестерді түсіну қабілеті, алған 

білімдерін өзінің әлеуметтік және кәсіби қызметі 

аясында қолдана білу.  

ӘҚ  4-қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларында 

тиімді қарым-қатынас жасау қабілеті, кәсіби сөйлеу 

және жазу дағдыларын меңгеру қабілеті  

ӘҚ 5 - шет тілін сөйлеу деңгейінен төмен емес 

деңгейде біледі. Шетелдік ақпарат көздерін пайдалану 

және интернет-кеңістікте еркін бағдарлау қабілеті. 

ӘҚ 6-толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті 

қамтамасыз ету үшін дене тәрбиесі мен денсаулықты 

нығайту әдістерін дербес, әдістемелік тұрғыдан дұрыс 

пайдалану, дене шынықтырудың тиісті деңгейіне 

жетуге дайындық құралдарына ие болу. 

ӘҚ  7-жалпы және жекелеген кәсіби салалар бойынша 

ақпарат көздерінің қазіргі заманғы жүйесінде 

бағдарлану қабілеті, ақпаратты алудың, өңдеуді 

сақтаудың негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын 

білу және меңгеру қабілеті, әртүрлі бағдарламалық 

құралдарды, дерекқорларды пайдалану, интернетте 

жұмыс істеу және оның ресурстарын пайдалану, іздеу 

жүйелерін пайдалану, ғаламдық компьютерлік 

желілердегі ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті. 

ӘҚ 8-технологияның әртүрлі салаларында заманауи 

физикалық принциптерді қолдану, стандартты 

жағдайларда негізгі физикалық заңдар мен 

принциптерді қолдану мүмкіндігі, 

ӘҚ  9-деректерді құрылымдау, жағдайдың 

математикалық моделін құру, талдау және түрлендіру, 

кәсіби қызметте жаратылыстану білімдерін қолдану 

қабілеті 

ӘҚ 10-құқықтық қатынастарға бағдарлану қабілеті, 

нормативтік-құқықтық құжаттарды өзінің кәсіби 

қызметінде пайдалана білу, сыбайлас жемқорлық 

қызметінің мемлекет пен қоғам үшін қауіптілігін ұғыну 

ӘҚ 11-кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін БиоСфера 

жұмысының негізгі заңдылықтары мен табиғатты 

ұтымды пайдалану принциптері туралы білімді 

пайдалану мүмкіндігі. 

Пәндік құзырет (КҚ) сипатталады, бұл түлегі  тиіс 

арнайы құзыреті: 

ПҚ 1-математиканың, физиканың, инженерлік 

графиканың негізгі бөлімдерін білу; бейіндік пәндерді 

оқу үшін қажетті базалық білімі болу; 

ПҚ 2-ақпараттық технологияларды, оның ішінде өзінің 
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пәндік саласында заманауи компьютерлік графика 

құралдарын пайдалануға қабілетті және дайын болу; 

ПҚ 3-жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы 

базалық білімді көрсетуге қабілетті болу және кәсіби 

қызметте негізгі заңдарды пайдалануға, 

Математикалық талдау мен модельдеу, теориялық және 

эксперименттік зерттеу әдістерін қолдануға дайын 

болу; 

кәсіби құзыреттер: 

ПҚ  4-кәсіби салада білім мен түсінушілікті көрсетуге 

қабілетті болу; 

ПҚ  5-өзінің кәсіби қызметінде нормативтік құқықтық 

құжаттарды пайдалануға қабілетті және дайын болу, 

кәсіпорынның сапа менеджменті жүйесін құру үшін 

құжаттаманы дайындауға қабілетті болу; 

ПҚ 6-Электр қондырғыларын пайдалану және 

жұмысты ұйымдастыру қағидаларында көзделген 

жедел құжаттаманы жасауға және ресімдеуге қабілетті 

болуы тиіс; 

ПҚ 7-жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта 

пайымдауға, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби 

қызметінің бейінін өзгертуге, өзінің болашақ 

мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғынуға, 

кәсіби қызметті орындауға Жоғары уәждемеге ие 

болуға қабілетті болуы тиіс; 

өндірістік-технологиялық қызмет саласында: 

ПҚ 8-элективті пәндерді оқу есебінен өнеркәсіптің 

түрлі салаларының кәсіпорындарын электрмен 

жабдықтау, қосалқы станциялардың, электр жүйелері 

мен желілерінің техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін жақсарту, жетілдіру, жетілдіру, жұмыс 

істеу сапасын бақылау, жабдық жұмысының оңтайлы 

режимінің параметрлерін белгілеуде өндірістік-

технологиялық қызметке дайын болу; 

ПҚ 9 - негізгі өндірістік ресурстардың құндық бағасын 

анықтай білу; Еңбекті ұйымдастыру және нормалау 

саласындағы нақты міндеттерді шеше білу; 

ПҚ 10-кәсіпорын ресурстарын пайдалану және 

қалыптастыру бойынша ақпаратты жүйелендіруге және 

қорытындылауға дайын болу; әріптестермен 

кооперацияға және ұжымдағы жұмысқа, 

орындаушылардың шағын ұжымдарының жұмысын 

ұйымдастыруға дайын болу; 

ПҚ  11-тіршілік қауіпсіздігі талаптарының сақталуын 

бақылауға дайын болу; 

сервистік-пайдалану қызметі саласында: 

ПҚ 12-технологиялық процестің берілген 

параметрлерінің сақталуын және өнімнің сапасын 

қамтамасыз етуге дайын болу; 

ПҚ 13-электр энергиясын өндіру, беру, тарату және 

түрлендіру тәсілдерін, электр желілері мен энергия 

жүйелерінің жұмыс істеу заңдылықтарын, электр 
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тартымының теориялық негіздерін, жоғары кернеулер 

техникасын білу. Байланыс желісі мен электр беру 

желілері құрылғыларына, тартқыш және 

трансформаторлық қосалқы станцияларға, тартқыш 

Электрмен жабдықтаудың желілік құрылғыларына, 

автоматика мен телемеханикаға берілген ресурс пен 

техникалық жағдай бойынша техникалық қызмет 

көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру технологиясын, 

ережесі мен тәсілдерін, электрмен жабдықтау 

жүйелеріне қойылатын пайдалану-техникалық 

талаптарды білу; 

ПҚ 14-электрмен жабдықтау құрылғылары 

жұмысының ұтымды технологиялық режимдерін 

бағалау және таңдау әдістерін меңгеру; электрмен 

жабдықтау құрылғыларын пайдалану, техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу дағдыларын; темір 

жолдар мен метрополитендерді электрмен жабдықтау 

жүйесінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын 

ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру; 

электрмен жабдықтау шаруашылығы қызметін 

техникалық-экономикалық талдау әдістерін меңгеру; 

ұйымдастыру-басқару қызметі саласында: 

ПҚ 15-автоматтандырылған басқару жүйелерін құру 

әдіснамасын меңгеру және оны электрмен жабдықтау 

жүйесін құрайтын электр қондырғыларына қатысты 

қолдана білу; 

ПҚ 16-өлшеу экспериментін жүргізе білу және өлшеу 

нәтижелерін бағалау, электрмен жабдықтау 

жүйелерінің электр жабдықтарына диагностика 

жүргізу; 

ПҚ 17-тартымдық электрмен жабдықтау жүйесінің 

негізгі параметрлерін есептеу әдіснамасын меңгеру, 

тартымдық қосалқы станциялардың орналасу 

орындарын және Тартымдық Электрмен 

жабдықтаудың желілік құрылғыларын қозғалыс 

көлеміне және өзге де елеулі жағдайларға байланысты 

таңдау; 

ПҚ 18-теміржол көлігін электрмен жабдықтау жүйелері 

мен құрылғыларын зерттеу үшін математикалық және 

компьютерлік модельдеу әдістерін қолдана білу; 

қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдана отырып, 

электрмен жабдықтау жүйелері мен құрылғыларын 

Компьютерлік жобалау және модельдеу технологиясын 

меңгеру; 

монтаждау-баптау қызметі саласында: 

ПҚ 19-Жабдықтың техникалық жай-күйі мен қалдық 

ресурсын тексеруге және профилактикалық тексерулер 

мен ағымдағы жөндеуді ұйымдастыруға дайын болу; 

ПҚ 20-электр энергетикалық және электр техникалық 

жабдықтарды монтаждау, реттеу, сынау және 

пайдалануға беру қабілеті болуы тиіс; 

ПҚ 21-жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар 
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мен сынақ бағдарламаларын жасауға дайын болу; 

ПҚ 22-берілген әдістеме бойынша технологиялық 

процестің тиімді режимдерін анықтауға және 

қамтамасыз етуге дайын болу; 

ПҚ 23-энергообъектілер схемаларының, жұмыс 

режимдерінің жедел өзгерістерін жүзеге асыру 

қабілетіне ие болу; 

жобалау қызметі саласында: 

ПҚ 24-Электр энергетикасы объектілері 

жабдықтарының жұмыс режимдерін бақылау 

қабілетіне ие болу, техникалық құралдарды, жүйелерді, 

процестерді, жабдықтар мен материалдарды 

стандарттау және сертификаттауға дайындау бойынша 

жұмыстарды орындай білу; 

ПҚ 25-өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр 

энергетикалық және электр технологиялық 

жабдықтарын жобалау, монтаждау және пайдалану 

кезінде энергия және ресурс үнемдеуші техникалық 

саясатты іске асыруға дайын болу; 

эксперименттік-зерттеу қызметі саласында: 

ПҚ 26-байланыс желісі мен электр беру желілері 

құрылғыларының беріктік және динамикалық 

сипаттамаларын сараптауды жүргізе білу және 

есептеуді орындау. Электрмен жабдықтау 

құрылғыларының істен шығуын анықтау және жою, 

оларды сынақтан өткізу, сапаны басқару стандарттарын 

қолдана отырып, электрмен жабдықтау 

құрылғыларының тораптары мен бөлшектерін 

пайдаланудың, техникалық қызмет көрсетудің және 

жөндеудің технологиялық процестерін әзірлеу, сапа 

менеджменті жүйелерін қолдана отырып, электрмен 

жабдықтау жүйелерінің тиімділігі мен сапасын 

бағалау; 

ПҚ 27-жан-жақты гуманитарлық және жаратылыстану-

ғылыми білімдері мен қызығушылықтары бар 

тұлғаның өзін-өзі жетілдіруіне және кәсіби өсуіне 

қабілетті болу; 

ПҚ 28-Жаңа жабдықты қабылдауға және игеруге, 

жабдықтар мен қосалқы бөлшектерге өтінімдер 

жасауға және жөндеуге техникалық құжаттаманы 

дайындауға дайын болу; 

ПҚ 29-қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 

қолдана білу, қолданбалы бағдарламаларды қолдана 

отырып ақпаратты басқару; желілік компьютерлік 

технологияларды, мәліметтер базасын және 

қолданбалы бағдарламалар пакеттерін өзінің пәндік 

аймағында пайдалану. 

Кәсіби мамандандырылғандар 

құзыреттер 

 

КМҚ 1-Байланыс желілері мен электр беру желілері 

құрылғыларының беріктік және динамикалық 
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сипаттамаларына сараптама жүргізе білу және 

есептеулер жүргізу; осы құрылғылардың істен шығуын 

анықтау және жою, оларды сынау, сапаны басқару 

стандарттарын қолдана отырып, байланыс желілері мен 

электр беру желілері құрылғыларының тораптары мен 

бөлшектерін пайдаланудың, техникалық қызмет 

көрсетудің және жөндеудің технологиялық процестерін 

әзірлеу, сапа менеджменті жүйелерін қолдана отырып, 

электрмен жабдықтау жүйелерінің тиімділігі мен 

сапасын бағалау; 

КМҚ  2-электр энергиясын өндіру, беру, тарату және 

түрлендіру тәсілдерін, электр желілері мен энергия 

жүйелерінің жұмыс істеу заңдылықтарын, электр 

тартылымының, Жоғары кернеу техникасының 

теориялық негіздерін білу; Байланыс желілері мен 

электр беру желілерінің құрылғыларына, тартымдық 

Электрмен жабдықтаудың желілік құрылғыларына, 

автоматика мен телемеханикаға берілген ресурс пен 

техникалық жай-күй бойынша техникалық қызмет 

көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру технологиясын, 

ережесі мен тәсілдерін білу; Байланыс желілері мен 

электр беру желілеріне 

КМҚ 3-байланыс желілері мен электр беру желілерінің 

құрылғылары жұмысының ұтымды технологиялық 

режимдерін бағалау және таңдау әдістерін меңгеру; 

байланыс желілері құрылғыларын пайдалану, 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу дағдылары; 

темір жолдарды электрмен жабдықтау жүйесінде 

құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру және 

жүргізу дағдылары; электрмен жабдықтау 

шаруашылығының қызметін техникалық-

экономикалық талдау әдістерін меңгеру;  

КМҚ 4-тартқыш және трансформаторлық қосалқы 

станциялар құрылғыларының беріктік және 

динамикалық сипаттамаларын сараптауды жүргізе 

алады және есептеуді орындай алады; осы 

құрылғылардың пайдаланудағы ақауларын анықтай 

және жоя алады, оларды сынақтан өткізе алады, сапаны 

басқару стандарттарын қолдана отырып, тартқыш және 

трансформаторлық қосалқы станциялар 

құрылғыларының тораптары мен бөлшектерін 

пайдаланудың, техникалық қызмет көрсетудің және 

жөндеудің технологиялық процестерін әзірлей алады, 

сапа менеджменті жүйелерін пайдалана отырып, 

электрмен жабдықтау жүйелерінің тиімділігі мен; 

КМҚ 5-басқарудың автоматтандырылған жүйелерін 

құру әдіснамасын меңгерген және оны тартымдық 

электрмен жабдықтау жүйесін құрайтын электр 

қондырғыларына қатысты қолдана алады;  

КМҚ 6-Поездар қозғалысын қамтамасыз ету 

жүйелерінің сапасы, Стандарттау, сертификаттау және 

техникалық пайдалану, техникалық қызмет көрсету, 
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жөндеу және өндіру қағидалары бойынша нормативтік 

құжаттарды пайдалана алады; жүйелердің техникалық 

жай-күйін диагностикалау үшін техникалық 

құралдарды пайдалана алады; өндірістің, 

пайдаланудың, техникалық қызмет көрсетудің және 

жөндеудің технологиялық процестерін әзірлеу кезінде 

техникалық шешімнің практикалық қызметінде 

экономикалық талдау элементтерін пайдалана алады 

13 Оқыту нысаны Күндізгі 

14 Оқыту тілі Қазақ, Орыс 

15 Кредиттердің көлемі 240 

16 Берілетін академиялық 

дәреже 

6В07103 – «Электрэнергетикасы» білім беру 

бағдарламасы бойынша техника және технологиялар 

бакалавры 

17 Кадрларды даярлау үшін  

лицензия 

қосымшасының болуы 

№ KZ58LAA00004977  29.05.2015г. 

18 ББ бағдарламасының 

аккредитациядан өтуінің 

болуы  

Бар 

Аккредиттеу органының 

атауы 

Қамсыздандыру тәуелсіз Қазақстандық Агенттігі Білім 

беру Сапасын Қамтамасыз ету (БСҚА) 

Аккредитацияны 

қолдану мерзімі 

5 жыл - 29.03.2021 ж. -28.03.2026 ж. 



 

56 

 

2. БІТІРУШІНІҢ МОДЕЛІ 

 

№ Өрістің атауы Ескертпе 

1 Білім беру 

бағдарламасының 

атауы  

6В07103 – Электрэнергетикасы 

2 Берілетін 

академиялық 

дәреже 

6В07103 – «Электрэнергетикасы»  білім беру бағдарламасы 

бойынша техника және технологиялар бакалавры 

3 Дублин 

дескрипторларына 

сәйкес оқыту 

нәтижелері 

1) оқытылатын саладағы озық білімге негізделген электр 

энергетикасы саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) Электр энергетикасы саласындағы білім мен түсініктерді 

кәсіби деңгейде қолдану, аргументтерді тұжырымдау және 

проблемаларды шешу; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4) Электр энергетикасы саласындағы оқу-практикалық және 

кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 

білімдерін қолдану; 

5) Электр энергетикасы саласында одан әрі оқуды өз бетінше 

жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларының болуы; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу 

және оларды электр энергетикасы саласында қолдану; 

7) Электр энергетикасы саласында фактілерді, құбылыстарды, 

теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің 

маңызын түсіну. 

4 Оқу нәтижелері Р1 - ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді 

тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану 

(әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндер саласында 

базалық білімді меңгеру; 

Р2 - Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін, 

әлемдік мәдениеттің базалық құндылықтарын білу және 

оларға өзінің Жеке және жалпы мәдени дамуында сүйенуге 

дайын болу, ойлау мәдениетін, ақпаратты жалпылау, талдау, 

қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын 

таңдау қабілеттерін меңгеру, әлемнің басқа халықтарының 

дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу; 

Р3 - қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, 

қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарды білу және өзінің кәсіби қызметінде оларға 

бағдарлану;  

Р4 - іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың 

этикалық және құқықтық нормаларын меңгеру; командада 

жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

шешімдерді ұсыну; ымыраға келу, өз пікірін ұжымның 

пікірімен байланыстыру; 

Р5 - заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларына ие 

болу, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды 
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пайдалана білу; теміржол көлігін электрмен жабдықтау 

жүйелері мен құрылғыларын зерттеу үшін математикалық 

және компьютерлік модельдеу әдістерін қолдана білу; 

қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдана отырып, 

электрмен жабдықтау жүйелері мен құрылғыларын 

Компьютерлік жобалау және модельдеу технологиясын 

меңгеру; 

Р6 - Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының 

негіздерін білу; өзінің кәсіби қызметінде нормативтік 

құқықтық құжаттарды пайдалануға қабілетті және дайын 

болу, кәсіпорынның сапа менеджменті жүйесін құру үшін 

құжаттаманы дайындауға қабілетті болу; Электр 

қондырғыларын пайдалану және жұмысты ұйымдастыру 

қағидаларында көзделген жедел құжаттаманы жасауға және 

ресімдеуге қабілетті болу; 

Р7 - экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, 

маркетинг, қаржы туралы ғылыми түсініктерге ие болу. 

экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен 

әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу 

және түсіну; қазіргі заманғы ақпараттық ағымдарға бағдарлай 

білу және әлемдік экономикадағы серпінді өзгеретін 

құбылыстар мен процестерге бейімделу; белгісіздік пен 

тәуекел жағдайында экономикалық және 

ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау 

дағдыларын меңгеру; 

Р8 - кәсіби салада білімдері мен түсініктерін көрсетуге 

қабілетті болу; жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта 

пайымдауға, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің 

бейінін өзгертуге, өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын ұғынуға, кәсіби қызметін орындауға Жоғары 

уәждемеге ие болуға қабілетті болу; 

Р9 - объектілер мен жүйелер туралы ақпаратты берудің 

және түрлендірудің негізгі жүйелерінің құрылымы мен 

мүмкіндіктерін талдау; кәсіпорын ресурстарын пайдалану 

және қалыптастыру жөніндегі ақпаратты жүйелендіруге және 

қорытындылауға, әріптестермен кооперацияға және 

ұжымдағы жұмысқа, орындаушылардың шағын 

ұжымдарының жұмысын ұйымдастыруға дайын болу; 

Р10 - өндірістік-технологиялық қызметке, жабдық 

жұмысының оңтайлы режимінің параметрлерін белгілеуге, 

қосалқы станциялардың, электр жүйелері мен желілерінің 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін жетілдіру, 

жетілдіру және жақсартуға, өнеркәсіптің әртүрлі 

салаларындағы кәсіпорындарды электрмен жабдықтауға 

дайын болу, жобаланатын құрылғылар мен жүйелерге негізгі 

техникалық-экономикалық талаптарды тұжырымдау; 

Р11 - беру, тарату тәсілдерін білу және қайта құру, электр 

желілері мен энергия жүйелерінің жұмыс істеу 

заңдылықтары, электр техникасының, жоғары кернеулі 

техниканың теориялық негіздері; 

Р12 - автоматтандырылған басқару жүйелерін құру 
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әдіснамасын меңгеру және оны электрмен жабдықтау жүйесін 

құрайтын электр қондырғыларына қатысты қолдана білу; 

Р13 - өлшеу экспериментін жүргізе білу және өлшеу 

нәтижелерін бағалау, электрмен жабдықтау жүйелерінің 

электр жабдықтарына диагностика жүргізу; 

Р14 - берілген ресурс және техникалық жағдай бойынша 

түйіспелі желі және электр беру желілері құрылғыларына, 

тартқыш және трансформаторлық қосалқы станцияларға, 

тартқыш Электрмен жабдықтаудың желілік құрылғыларына, 

автоматика және телемеханикаға техникалық қызмет 

көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру технологиясын, 

ережесі мен тәсілдерін, электрмен жабдықтау жүйелеріне 

қойылатын пайдалану-техникалық талаптарды білу; 

Р15 - тартымдық электрмен жабдықтау жүйесінің негізгі 

параметрлерін есептеу әдіснамасын меңгеру, тартымдық 

қосалқы станциялардың және Тартымдық Электрмен 

жабдықтаудың желілік құрылғыларының қозғалыс көлеміне 

және өзге де елеулі жағдайларға байланысты орналасу 

орындарын таңдау. 

5 Кәсіби қызмет 

саласы 

Электр энергиясын өндіру, беру, тарату, түрлендіру, 

қолдану, энергия ағындарын басқару, осы процестерді жүзеге 

асыратын элементтерді, құрылғылар мен жүйелерді әзірлеу 

және өндіру үшін адам қызметінің техникалық 

құралдарының, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы. 

6 Кәсіби қызметтің 

объектілері 
- электр станциялары мен қосалқы станциялар; 

- электр энергетикалық жүйелер мен желілер; 

- техника объектілері мен шаруашылық салаларын электрмен 

жабдықтау жүйелері; 

- жоғары кернеулі электр энергетикалық, электр техникалық, 

электрофизикалық, технологиялық қондырғылар; 

- электр энергетикасындағы автоматты басқару және релелік 

қорғау құрылғылары; 

- дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері 

негізіндегі энергетикалық қондырғылар, электр 

станциялары мен кешендер; 

- басқару мен реттеуді қоса алғанда, электр машиналары, 

трансформаторлар, электромеханикалық кешендер мен 

жүйелер; 

- электр және электрондық аппараттар, электромеханикалық 

және электрондық аппараттар кешендері мен жүйелері, 

автоматты құрылғылар және энергия ағынын басқару 

жүйелері; 

- электр энергетикалық және электр техникалық 

құрылғыларды электрлік оқшаулау, кабель бұйымдары мен 

сымдар, электр конденсаторлары, кабельдерді, электр 

конденсаторларын электрлік оқшаулау материалдары мен 

жүйелері; 

- электр жетегі және экономиканың әртүрлі салаларындағы  
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механизмдер мен технологиялық кешендердің автоматикасы; 

- Электртехнологиялық қондырғылар мен процестер, 

электрмен қыздыру қондырғылары мен аспаптары; 

- электр көлігінің әр түрлі түрлері және көлік жүйелерінің 

оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз ететін құралдар; 

- автомобильдер мен тракторлардың электр жабдықтарының 

элементтері мен жүйелері; 

- кемелік автоматтандырылған электр энергетикалық 

жүйелер, түрлендіргіш құрылғылар, энергетикалық, 

технологиялық және қосалқы қондырғылардың электр 

жетектері, олардың автоматтандыру, бақылау және 

диагностикалау жүйелері; 

- электр энергетикалық жүйелер, энергетикалық, 

технологиялық және қосалқы қондырғылардың 

түрлендіргіш құрылғылары мен электр жетектері, олардың 

ұшу аппараттарындағы автоматтандыру, бақылау және 

диагностикалау жүйелері; 

- өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр шаруашылығы, 

төмен және жоғары кернеулі барлық зауыттық электр 

жабдықтары, Электр техникалық қондырғылар, 

кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер желілері; 

- нормативтік-техникалық құжаттама және стандарттау 

жүйелері; электр энергиясының сапасын бақылау әдістері 

мен құралдары, Электр техникалық өнеркәсіп бұйымдары, 

электр жабдықтары және электрмен жабдықтау жүйелері, 

электр технологиялық қондырғылар; 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары, ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық 

ұйымдар. 

7 Кәсіби қызмет 
түрлері 

- жобалау-конструкторлық қызмет; 

- өндірістік-технологиялық қызмет; 

- ұйымдастыру-басқару қызметі; 

- инновациялық қызмет; 

- монтаждау-реттеу қызметі; 

- сервистік-пайдалану қызметі. 

8 Кәсіби қызметтің 

функциялары 
- электр станциялары мен қосалқы станциялардың, электр 

жүйелері мен желілерінің техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін жетілдіру, жаңғырту және жақсарту, электр 

энергиясы жүйелерін релелік қорғау және автоматтандыру, 

өнеркәсіптің әртүрлі салаларының кәсіпорындарын 

электрмен жабдықтау, ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарын электрмен жабдықтау, дәстүрлі емес және 

жаңартылатын энергия көздері, электр механикасы, электр 

оқшаулау және кабель техникасы, электр-технологиялық 

қондырғылар мен жүйелер, жарық техникасы және жарық 

көздері техникалық қызмет көрсету және сапасына бақылау 

жүргізеді, электр жетектері және технологиялық 

кешендерді автоматтандыру; 

- электр станциялары мен қосалқы станциялардың, электр 

жүйелері мен желілерінің параметрлерін өлшеудің негізгі 

құралдарын, электр энергетикалық жүйелерді релелік 



 

60 

 

 

қорғау мен автоматтандыруды, өнеркәсіптің әртүрлі 

салаларының кәсіпорындарын электрмен жабдықтауды, 

ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын электрмен 

жабдықтауды, дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия 

көздерін, электр механикасын, электр оқшаулау және 

кабель техникасын, электр технологиялық қондырғылар 

мен жүйелерді, жарық техникасы мен жарық көздерін, 

электр жетегі мен технологиялық кешендерді 

автоматтандыруды метрологиялық тексеруді жүзеге 

асырады. 

9 Білімнің алдыңғы 

деңгейіне 

қойылатын 

талаптар 

Орта, орта білімнен кейінгі, орта кәсіптік, жоғары білім 
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3. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ КАРТАСЫ 
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KZKT 1101 

Қазіргі заманғы 

Қазақстан тарихы 

 

ЖББП/ 

МК 

М
ем

.е
м

ти
х

ан
 

 

1 

 

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 

Е
м
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4 5 

Мәдениеттану,  
Қазіргі 

заманғы 

Қазақстан 
тарихы 

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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Шетел тілі 

ЖББП/ 

МК 
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1,2

,3 
10 

Шет тілі 

(мектеп курсы) 

Шет тілі 

(кәсіби) 

магистратура 

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;  

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)T 1104 

Қазақ (орыс) тілі 

ЖББП/ 

МК 

Е
м

ти
х

ан
 

1,2 10 

Қазақ 

(орыс)тілі 

(мектеп курсы) 

Бейіндеуші 

пәндер 

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. 

Дағдыларға ие болу: 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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АКТ 1105 

Ақпараттық және 

коммуникациялы

ө технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

ЖББП/ 

МК 

Е
м

ти
х

ан
 

2 5 

Информатика 
(мектеп 

бағдарламасы) 
Ағылшын тілі 

(мектеп 
бағдарламасы) 

Бітіру 

біліктілік 

жұмысы 

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 

Е
м

ти
х

ан
 

1 

 

5 

 

Қазақстан 

тарихы, Құқық 

негіздері 

(Мектеп 

курсы) 

 

 
 

 

 

 

Философия 

Білуге тиіс: 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;  

Меңгеруі 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. 
Дағдыларға ие болу : 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 болу: 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 құзыретті болуы тиіс. 
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EKKIKD  1111 

Экономика және 

кәсіпкерлік, 

көшбасшылық 

және 

инновацияны 

қабылдау 

дағдылары 

Қазақстан 

тарихы, 

География, 

адам және 

қоғам, өзін-өзі 

тану (мектеп 

курсы) 

Өндірісті 

ұйымдастыру 

және 

кәсіпорынды 

басқару 

Білуге тиіс: экономикалық үдерістердің даму заңдылықтары; экономикалық ойдың ұзақ 
эволюциясы барысында құрылған негізгі тұжырымдамалар; нарықтық тетіктің жұмыс істеу, 

өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік әсер ету қағидаттары; кәсіпкерлік идеяларды 

генерациялау 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 

Биология, 

Өзін-өзі тану 
(мектеп курсы) 

Еңбекті 

қорғау, 

Дипломдық 
жұмысты 

жазу 

Білуге тиіс: табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары; қоршаған орта 

компоненттерін қорғаудың негізгі тәсілдері мен әдістері; қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

заңнама негіздері; орнықты даму Тұжырымдамасы, стратегиясы, проблемалары және оларды 

жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің практикалық тәсілдері; қоршаған 

ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздері; қауіпсіз өндірістік процестерді ұйымдастыру 

қағидаттары.  

Меңгеруі 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; 

базалық ғылыми-теориялық білімді меңгеру және оларды шешу үшін қолдану  

теориялық және практикалық есептер. 
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Ale  1106 

Әлеуметтану 

ЖББП/ 

МК 

Е
м

ти
х

ан
 

2 2 

Адам және 

қоғам, 
Қазақстан 

тарихы (мектеп 
курсы) 

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. 

 

Saya  1107 

Саясаттану 

ЖББП/ 

МК 

Е
м

ти
х

ан
 

2 2 

Адам және 
қоғам, 

Қазақстан 

тарихы (мектеп 
курсы) 

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. 

 

Mad  1108 
Мәдениеттану 

ЖББП/ 

МК 

Е
м

ти
х
ан

 

1 2 
Қазақстан 

тарихы (мектеп 
курсы) 

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. 
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Psi 1109 

Психология 

ЖББП/ 

МК 

Е
м

ти
х

ан
 

1 2 

Адам және 
қоғам, өзін-өзі 
тану (мектеп 

курсы) 

Басқару 
психологиясы 
(магистратура 

курсы) 

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.   

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. 
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DSh  1110 

Денешынықтыру 

ЖББП/ 

МК 

Е
м

ти
х

ан
 

1,2

,3,

4 

8 

Дене 

шынықтыру 

(мектеп курсы) 

Бітіру 

біліктілік 

жұмысы 

 

 

Білуі керек: дене шынықтырудың әлеуметтік функцияларын; дене тәрбиесі жүйесін; 

денсаулықты басқарудың гигиеналық негіздерін; кәсіптік аурулардың алдын алуды.;  

Меңгеруі керек: арнайы кәсіби жұмысқа қабілеттілікті, денсаулықты сақтау және кәсіби 

аурулардың алдын алу үшін дене шынықтыру құралдары мен әдістерін қолдану; дене және 
функционалдық даярлықты жоспарлау, бақылау және басқару;  

Дағдыларға ие болу: дене жаттығуларын көрсету, орындау, ағзаның функционалдық 

мүмкіндіктеріне жүктемелердің барабарлығын бағалау; дене дайындығын басқару;  

Құзыретті болу: "дене дайындығының президенттік тестілерін" орындау; спорттың қолданбалы 

түрлерінде жарыстарды өткізу тактикасы мен ережелерін орындау.  
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ZhM (I) 1201 

Жоғары 

математика I 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

1 5 

Алгебра, 

Геометрия 

(мектеп курсы) 

Техникалық 

пәндерді 

оқыту үшін 

база болып 

табылады 

Білуі керек : қазіргі математиканың өзара байланыстағы негізгі заңдылықтарын 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 есептер қою; математикалық 

есептерді шешу үшін негізгі әдіснамалық принциптерді пайдалану; практикалық дағдыларды 

игеру: заманауи математика әдіснамасы негізінде өзінің ғылыми–зерттеу жұмысының 

эксперименттік және есептеу-теориялық материалын жалпылау; жаңа технологияларды жасау 

үшін пайдалану кезінде бакалаврдың кәсіби қызметінде қолданылатын білімдерді меңгеру; - 

математиканы дамыту логикасын меңгеру; нақты үдерістерді зерттеудің әдіснамалық 

принциптерін 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   (II) 1202 

Жоғары 

математика II 

БП/ 

ЖООК 
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2 5 
Жоғары 

математика I 

Техникалық 

пәндерді 

оқыту үшін 

база болып 
табылады 

Білуі керек: теориялық және практикалық есептерді шешудің негізгі түсініктері, анықтамалары, 

формулалары, теоремалары және әдістері.  

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. 
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Fiz (I) 1203 

Физика I 
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2 5 

Физика 

бойынша 

негізгі мектеп 

білімі 

Электртехник

аның  

теориялық   

негіздері I ,  

Механика, 

Қолданбалы 

механика 

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 

 

ETN (I) 2204 

Электртехниканы

ң  теориялық   

негіздері I 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

3 5 

Жоғары 

математика 

(I,II), Физика І 

Электртехник

аның  
теориялық   

негіздері (II)   
Өнеркәсіптік 

электроника,   
Электр 

машиналары 

Білуге тиіс  теориялық Электротехниканың негізгі заңдары;  

Меңгеруі керек: зерттелетін электр техникалық қондырғылардың математикалық моделін 

құрастыру, электр сызбаларын құрастыру және оқу, электр магниттік құрылғылардың жұмыс 

режимдері мен сипаттамаларын талдау; бақылау нәтижелерін өңдеу; электр өлшеу тізбектерінің 
параметрлерін есептеу;  

Дағдыларға ие болу: нақты электр сұлбаларын құрастыру, оларды алмастыру және 

соңғыларын, соның ішінде ЭЕМ көмегімен есептеудің баламалы сұлбаларымен моделдеу; түрлі 

электр өлшеу аспаптарының жұмыс істеу қағидаттары мен құрылысына, олардың негізгі 

қасиеттеріне, қолдану әдістемесіне, бақылау нәтижелерін өңдеуге қатысты теориялық 

материалды бекіту және нақтылау.  

Құзыретті болу: электротехникалық терминология негіздерінде, электротехника саласындағы 

математикалық және физикалық есептерді шешуде. 
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2 1 
Жоғары 

математика I 

Өндірістік 

тәжірибе І 

Білуге тиіс: Windows операциялық жүйесі, Microsoft Word әмбебап мәтіндік редакторының, 
Microsoft Excel кестелік редакторының, Microsoft Access дерекқорының жұмысы.  

Меңгеруі керек : Windows операциялық жүйесімен жұмыс істеу, Microsoft Word әмбебап 

мәтіндік редакторында, Microsoft Excel кестелік редакторында, Microsoft Access деректер 

базасымен жұмыс істеу, мамандық бойынша процестердің технологиялық параметрлерін 

есептеу бойынша қарапайым бағдарламалар құру.  

Дағдыларға ие болу: қолданбалы бағдарламалар мен бағдарламалық тілдердің қазіргі заманғы 

пакеттерімен жұмыс істеу; талдау мен синтездің қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып, 

жаңадан әзірленетін тораптар мен құрылғыларды модельдеу, теориялық және эксперименттік 

зерттеу; объектілер мен жүйелер туралы ақпаратты берудің және түрлендірудің негізгі 

жүйелерінің құрылымы мен мүмкіндіктерін талдау. 

Құзыретті болу: қолданбалы бағдарламалар мен бағдарламалық тілдердің қазіргі заманғы 

пакеттерімен өз бетінше жұмыс істеу мәселелерінде.  

ETN (II)  2207 

Электртехниканы

ң  теориялық  
негіздері II 

БП/ 
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4 5 

Жоғары 

математика 

(I,II), Физика І 

Электр 

машиналары, 

Электромехан

ика және 

электротехник

алық 

жабдықтар, 

Электромагни
ттік 

сыйсымдылық

, Электр 

энергетикасы

ндағы өтпелі 

процестер 

Білуге тиіс: электрлік және магниттік тізбектер мен өрістердегі құбылыстар мен процестерді 

есептеу мен эксперименттік зерттеудің негізгі әдістері.  

Меңгеруі керек: зерттелетін электр техникалық қондырғылардың математикалық моделін 

әзірлеу, электр сызбаларын құрастыру және оқу, электр магниттік құрылғылардың жұмыс 

режимдері мен сипаттамаларын талдау; бақылау нәтижелерін өңдеу; электр өлшеу тізбектерінің 

параметрлерін есептеу.  

Дағдыларға ие болу: нақты электр сұлбаларын құрастыру, оларды алмастыру және 

соңғыларын, соның ішінде ЭЕМ көмегімен есептеудің баламалы сұлбаларымен моделдеу; түрлі 
электр өлшеу аспаптарының жұмыс істеу қағидаттары мен құрылысына, олардың негізгі 

қасиеттеріне, қолдану әдістемесіне, бақылау нәтижелерін өңдеуге қатысты теориялық 

материалды бекіту және нақтылау.  

Құзыретті болу: Электрлік және магниттік тізбектердегі сапалық және сандық қатынастарда 

және арнайы электротехникалық пәндерді қоятын мәселелерді шешудің негізгі жолдарында.  

Meh 2208 

Механика 

БП/ 

ТП 
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5 

 
Физика І 

Электротехни

калық 

материалтану, 

Электр 

машиналары 

 

Білуге тиіс: нақты объектілерді талдау және есептеу схемаларын жасау әдістемесін; ішкі күш 

факторларын зерттеу принциптерін; кернеулі– деформацияланған жай-күйді зерттеу әдістерін 

және шекті жай-күйді бағалау өлшемдерін; материалдардың механикалық сипаттамаларын 
анықтау әдістерін; машина конструкциялары мен бөлшектері элементтерін қыздырудың әртүрлі 

жағдайлары үшін беріктік пен қаттылықты есептеу әдістерін.  

Меңгеруі керек : есептеу сызбаларын таңдау, құрылымдық элементтердің беріктігін, 

қаттылығы мен тұрақтылығын есептеу, механикалық берілістерді жобалау және құрылғылардың 

негізгі түрлерін есептеу. 

Дағдыларға ие болу: жекелеген механизмдермен жұмыс істеу және олардың машинада өзара іс-

қимылын анықтау.  

Құзыретті болу: машиналар мен механизмдердің бөлшектері мен тораптарын есептеу кезінде. 
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KM 2208 

Қолданбалы 

механика 

Физика І 

Электротехни

калық 

материалтану, 

Электр 

машиналары 

 

Білуге тиіс: механизмдердің негізгі түрлері және оларды есептеу және жобалау әдістері.  
Меңгеруі керек : есептік сызбаларды таңдау; конструкция элементтерінің беріктігіне, 

қаттылығына және орнықтылығына есептеулер жүргізу; механикалық берілістерді жобалау және 

аспаптардың негізгі түрлерін есептеу. 

Дағдыларға ие болу: тиімділіктің, дәлдіктің, сенімділіктің және үнемділіктің қазіргі заманғы 

талаптарына жауап беретін машиналарды, қондырғыларды, аспаптарды, автоматты құрылғылар 

мен кешендерді жасау үшін қажетті механизмдер схемаларын зерттеу және жобалау;  

Құзыретті болу: машиналар мен механизмдердің бөлшектері мен тораптарын есептеу кезінде. 

EM 2209 

Электротехникал

ық материалтану 
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Физика І, 

Механика 

Электр 

машиналары, 
Электромехан

ика және 

электротехник

алық 

жабдықтар,  
Тартым  

қосалқы 

станциялар, 

Түйіспелі 

торап 

Білуге тиіс: электромагниттік өрістердің әсерінен ЭТМ-де пайда болатын негізгі 

электрофизикалық құбылыстар; жіктелуі, олардың химиялық құрамы, оларды алу тәсілдері мен 
мақсаты, олардың физикалық-химиялық және электрлік қасиеттері; негізгі сипаттамалардың 

тәртібі және олардың жұмыс жағдайында өндірістік факторлардың әсерінен өзгеруі; негізгі 

материалдар мен оларды алмастырғыштардың артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Меңгеруі керек : ең көп таралған материалдар мен электр оқшаулауының негізгі 

сипаттамаларын қол жетімді сынау, өлшеу және есептеу. 

Дағдыларға ие болу : зертханалық жабдықта жұмыс істеу кезінде электротехникалық 

материалдардың негізгі параметрлерін анықтау. 

Құзыретті болуы керек: электромагниттік өрістердің әсерінен материалдарда болатын негізгі 

физикалық құбылыстарда; материалдардың қасиеттері; өндіріс технологиялары. 
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PE 2210 

Өнеркәсіптік 

электроника 
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4 5 

Жоғары 

математика 

(I,II), Физика І, 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері(I,II), 

Электротехник
алық 

материалтану 

Электр 

энергетикасы

ндағы өтпелі 

процестер 

Білуге тиіс: ТТЛ және КМОП типтік сериялы цифрлық микросхемалардың архитектурасы мен 
құрамы; цифрлық жүйелер базасындағы технологиялық процестерді автоматтандырудың негізгі 

компоненттерінің құрамы мен мақсаты; Электрондық схемаларды автоматтандырылған 

модельдеу және жобалау әдістері мен құралдары; жартылай өткізгіш аспаптардың құрылғылары, 

ерекшеліктері мен негізгі параметрлері.  

Меңгеруі керек: цифрлық интегралдық элементтік базадағы үлгілік электрондық 

аппаратураның қарапайым схемаларын оқып, түсіну, Схемадағы элементтердің жұмыс 

шарттарына сәйкес анықтамалық ақпарат бойынша қажетті элементтерді таңдау; АБЖ ТП 

электрондық жүйелерін пайдалану; сандық басқару жүйелерімен байланысты нақты 

проблемаларды шешу үшін теориялық білімдерін қолдану; электрондық схемалардағы 

физикалық құбылыстарды зерттеу және талдау; көпкаскадты күшейткіштер, шешуші 

күшейткіштер, электр тербелістерінің генераторлары құру, цифрлық құрылғылардың әртүрлі 

тораптарын синтездеу.  
Дағдылары болуы тиіс: электрондық аппаратурамен және бақылау-өлшеу аспаптарымен 

жұмыс істеу; технологиялық бақылау және басқару объектілеріне кіретін электрондық 

схемаларды диагностикалау және қызмет көрсету тәсілдері; Технологиялық бақылау және 

басқару объектілеріне кіретін сызбаларды ресімдеу.  

Құзыретті болу: цифрлық техника және микропроцессорлық құрылғылар саласында; қазіргі 

аналогты және цифрлық интегралдық схемаларда.  

EM 3211 

Электр 

машиналары 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х
ан

 

 5 6 

Жоғары 

математика 

(I,II), Физика І, 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері(I,II), 

Электротехник

алық 

материалтану 

Электр 

энергетикасы

ндағы өтпелі 

процестер, 

Электрмен 

жабдықтау 

жүйелеріндегі 

сенімділік 

Білуге тиіс:  Электр машиналарын жасаудың құрылымын, жұмыс принципін, қолдану және 

даму үрдістерін, есептеу және жобалау әдістерін, электр машиналарының негізгі техникалық-
пайдалану талаптарын, олардың құрылымы мен сипаттамаларын, қалыпты және арнайы Электр 

машиналарын техникалық пайдалану, монтаждау, баптау, техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу ережелерін.  

Меңгеруі керек : Электр машиналарын жіктеуге, энергияны электромеханикалық түрлендіру 

кезінде болатын процестерді сипаттауға, электр машиналарының параметрлері мен 

сипаттамаларын анықтау бойынша есептерді дербес жүргізуге, Электр машиналарын қарапайым 

сынауды жүргізуге; электр жетектерінің іске қосу, реверсиялау, жылдамдығын реттеу 

процестерін және жұмыс режимдерін басқаруға; Электр қозғалтқышын қуатына қарай таңдауға.  

Дағдыларға ие болу: трансформаторлар мен электр машиналарын пайдалануға енгізу, нақты 

технологиялық жағдайлар үшін ұтымды Электр машиналарын таңдау, іске қосуды реттейтін 

аппаратуралар мен қорғаныс құрылғыларының элементтерін есептеу, электр машиналарын 

басқару схемаларын оқу. 
Құзыретті болуы тиіс: электр машиналары теориясының ұғымдары мен принциптеріне 

байланысты барлық мәселелер бойынша; электр машиналарын басқаруда; Электр машиналарын 

сынау және техникалық қызмет көрсетуде, электр механикасы мен электр техникалық 

жабдықтың даму үрдістерінде. 
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AOT  2212 

Ақпараттық-

өлшеу техникасы 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

 3 

 

5 

 

Жоғары 
математика (I), 

Физика І,    
Ақпараттық 

және 

коммуникация

лық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

Өнеркәсіптік 

электроника ,   
Электр 

машиналары , 

Сандық 

техника және 

микропроцесс

орлық  

құрылғылар 

Білуге тиіс: электр өлшеу техникасын, өлшеу ақпараттық жүйелері мен кешендерін құрудың 
заманауи принциптері. 

Меңгеруі керек : өлшеулерді жүргізу және бағалау, өлшеу сигналдарын өңдеу; электр өлшеу 

құралдарын қолдана отырып эксперименттік зерттеулерді жоспарлау және орындау; электр 

өлшеу аспаптарын тексеруді жүргізу; Өлшеу қателіктерін бағалау. 

Дағдыларға ие болу: электр өлшеу тізбектерінің параметрлерін есептеу, осы параметрлердің 

байланыстарын орнату, электрлік және электрлік емес шамаларды өлшеу, уақыт бойынша 

өзгеретін электр шамаларын өлшеу және тіркеу. 

Құзыретті болуы тиіс: Өлшеулерді талдау, өлшеу сигналдарын өңдеу мәселелерінде, электр 

өлшеу техникасын, өлшеу ақпараттық жүйелері мен кешендерін құрудың қазіргі заманғы 

қағидаттарын зерделеуде. 

STMK  2213 

Сандық техника 
және 

микропроцессорл

ық  құрылғылар 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

4 5 

Жоғары 

математика 

(I,II), Физика І,   
Ақпараттық 

және 

коммуникация

лық 

технологиялар 
(ағылшын 

тілінде), 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері(I), 

Ақпараттық-

өлшеу 

техникасы 

Электромехан

ика және 

электротехник

алық 

жабдықтар, 

Электр 
энергетикасы

ндағы өтпелі 

процестер, 

Электрмен 

жабдықтау 

жүйелеріндегі 

сенімділік 

 

Білуге тиіс: ТТЛ және КМОП типтік сериялы цифрлық микросхемалардың архитектурасы мен 

құрамы; цифрлық жүйелер базасындағы технологиялық процестерді автоматтандырудың негізгі 

компоненттерінің құрамы мен мақсаты; Электрондық схемаларды автоматтандырылған 

модельдеу және жобалау әдістері мен құралдары; жартылай өткізгіш аспаптардың құрылғылары, 

ерекшеліктері мен негізгі параметрлері.  

Меңгеруі керек: логикалық басқару жүйелерінің электрондық тораптарын, оның ішінде 

релелік-байланыс басқару жүйелерінің базасында жобалауды; цифрлық интегралдық элементтік 

базадағы үлгілік электрондық аппаратураның қарапайым схемаларын оқу және түсіну; 

Схемадағы элементтердің жұмыс шарттарына сәйкес анықтамалық ақпарат бойынша қажетті 

элементтерді таңдау; ТП АБЖ электрондық жүйелерін пайдалану; сандық басқару жүйелерімен 
байланысты нақты проблемаларды шешу үшін теориялық білімді қолдану; электрондық 

схемалардағы физикалық құбылыстарды зерттеу және талдау;; көп сатылы күшейткіштерді, 

шешуші күшейткіштерді, электр тербелістерінің генераторларын құрыңыз; сандық 

құрылғылардың әртүрлі түйіндерін синтездеңіз.  

Дағдылары болуы тиіс: электрондық аппаратурамен және бақылау-өлшеу аспаптарымен 

жұмыс істеу; технологиялық бақылау және басқару объектілеріне кіретін электрондық 

схемаларды диагностикалау және қызмет көрсету тәсілдері; сызбалар мен электр схемаларын 

ресімдеу, ерекшеліктер жасау; жартылай өткізгіш аспаптардың, күшейткіштердің негізгі 

сипаттамаларын алу және әртүрлі электрондық схемалардың параметрлерін айқындау, 

элементтік базаны таңдау.  

Құзыретті болу: цифрлық техника және микропроцессорлық құрылғылар саласында; қазіргі 

аналогты және цифрлық интегралдық схемаларда. 
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EEZh  3214 

Электромеханика 

және 

электротехникал
ық жабдықтар 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

5 6 

Жоғары 

математика 

(I,II), Физика І, 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері(I, II), 
Механика,  

Электротехник

алық 

материалтану 

 

Релелік 

қорғаныс 

және 

автоматика, 

 

Білуге тиіс: электромеханикалық және электр энергиясын түрлендірудің физикалық негіздері, 
тұрақты және ауыспалы ток электр машиналарының құрылысы мен жұмыс принципі, тұрақты 

және ауыспалы ток электр қозғалтқыштарының электромеханикалық қасиеттері, 

Электромеханикалық жүйелердің құрылысы мен құрылу принциптері; Электр оқшаулауының 

түрлері мен жұмыс шарттары, жоғары вольтты оқшаулау конструкцияларының жіктелуі мен 

құрылысы, кабель бұйымдарының жіктелуі және кабельдерде қолданылатын материалдар; 

кедергінің электротермиялық қондырғыларының, Индукциялық қыздыру қондырғыларының, 

доғалық қыздыру қондырғыларының, электролиздік қондырғылардың, плазмалық өнеркәсіптік 

қондырғылардың, лазерлердің, электронды және ионды сәулелі қыздыру қондырғыларының 

физикалық негіздері, құрылымы және принципі; Оптиканың негізгі заңдары, материалдардың 

оптикалық және жарық техникалық сипаттамалары, фотометрия әдістері, сәулелену көздері, 

Жарық аспаптары, іске қосуды реттейтін аппараттар, жарық техникалық қондырғылар, электрлік 

жарықтандыру, жарық сигналдық жабдықтар; Электржетек теориясының және технологиялық 
кешендерді автоматтандырудың негіздері. 

Меңгеруі керек : Индукциялық қыздыру қондырғыларын есептеуді орындау, доғалы болат 

балқыту пешінің оңтайлы жұмыс режимін анықтау; түсті есептерді, жарық аспаптарын жылу 

есептеуді, жарық беру жүйелерін есептеу; электр жетегінің механикалық бөлігінің схемасын 

жалпылама есептеуді жүргізу; өндірістік механизмдерге арналған электр жетегінің жүйесін 

таңдау, әртүрлі жұмыс режиміндегі қозғалтқыштардың қуатын таңдау. 

Дағдыларға ие болу: электромеханикалық түрлендіргіштерді қарапайым есептеу және сынау. 

Құзыретті болу : электр жабдықтарын және электр қондырғыларының негізгі түрлерінің жұмыс 

режимдерін таңдаумен байланысты мәселелерде, кәсіби қызметте әзірленген бағдарламалық 

кешендерді пайдалануда. 
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ZhE  2215 

Жасыл 

экономика 

БП/ 

ТП 

 Е
м

ти
х
ан

 

3 5 

Экономика 

және 

кәсіпкерлік, 
көшбасшылық 

және 

инновацияны 

қабылдау 

дағдылары 

Диплом 

алдындағы 
практика, 

диплом 

жұмысын 

жазу 

Білуге тиіс: табиғатты пайдаланудың салалық және аймақтық мәселелері; табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдаланудың принциптері мен әдістері; Экологиялық нормалау және реттеу; тұрақты 

даму тұжырымдамасы; - табиғи ресурстарды және табиғатты қорғау іс-шараларының тиімділігін 

бағалаудың негізгі әдістері; қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық тетігінің негізгі 

ережелері мен мәні. 

Меңгеруі керек : қоршаған орта жағдайының өзгеруінің негізгі үрдістерін талдау және дұрыс 

шешім қабылдау; кәсіби және қоғамдық қызметте құқықтық нормаларды қолдану. 

Дағдыларға ие болу: табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласында зерттеу 

әдіснамасын пайдалану; стандартты теориялық және эконометрикалық модельдер көмегімен 

экологиялық және экономикалық құбылыстар мен процестерді талдаудың әдістері мен тәсілдері. 

Құзыретті болу: әр түрлі қызмет салаларында экономикалық білім негіздерін қолдана білу. 
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AE  2215 

Аймақтық 
экономика 

Экономика 

және 

кәсіпкерлік, 

көшбасшылық 

және 
инновацияны 

қабылдау 

дағдылары 

Диплом 

алдындағы 

практика, 

диплом 
жұмысын 

жазу 

Білуі керек: Аймақтық экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдарының мәні мен 

мазмұнын. 

Меңгеруі керек: өңірлер экономикасын зерттеудің негізгі әдістерін қолдану; өңірлік дамудың 

негізгі үрдістерін бағалау. 

Дағдысы болу керек: Кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде экономиканы мемлекеттік реттеу 

туралы. 

Құзыретті болу: қаржылық қатынастардың мазмұнын және олардың экономикадағы 

функцияларын меңгеру; ұлттық экономиканың қаржы жүйесі, қаржылық делдалдар мен 

нарықтар туралы түсінік алу; қаржылық ақпарат, кәсіпорындар қаржысының ерекшелігі. 

OUKB  3216 

Өндірісті 

ұйымдастыру 

және 

кәсіпорынмен 

басқару 

БП/ 

ТП 

 Е
м

ти
х

ан
 

6 5 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Электр 

энергетикасы

ндағы сапаны 

басқару,  
Электр 

жабдықтарын 

техникалық 

диагностикала

у және 

жөндеу 

Білуге тиіс: нарық жағдайында көлік кәсіпорнының шаруашылық жүргізу нысандары мен 

әдістері; өндірістік процесті ұйымдастыру принциптері; шешім қабылдау технологиясы; 

кәсіпорынның өндірістік-коммерциялық қызметінің экономикалық көрсеткіштері; жоспарлау 

түрлері мен әдістері; көлік кәсіпорындарының құрылымы; жоспарлау жүйесі. 

Меңгеруі керек : қысқа мерзімді және орта мерзімді кезеңдерде шаруашылық жүргізуші 

субъектінің негізгі даму тенденцияларын болжау және жоспарлау кезінде кәсіпорын қызметінің 

сандық және сапалық көрсеткіштерін есептеу; өндірістік процестерді жоспарлау; техникалық 

процестің желілік модельдерін оңтайландыру. 

Дағдысы болу керек: кәсіпорын қызметін жоспарлау және басқару; Өнімнің өзіндік құнын 
жоспарлау; еңбекті ғылыми ұйымдастыру; жаңа техниканы енгізу және оны нарық жағдайында 

кәсіпорында ұтымды пайдалану. 

Құзыретті болуы керек: электр теміржол көлігі саласындағы кәсіпорынның өндірісі мен 

менеджментін ұйымдастыру саласында. 



 

75 

 

EEM  3216  
Электр 

энергетикадағы 

менеджмент 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

 

Электр 

энергетикасы

ндағы сапаны 

басқару,  
Электр 

жабдықтарын 

техникалық 

диагностикала

у және 

жөндеу 

Білуге тиіс: елдің электр энергетикасының қазіргі жай-күйі және нарықтық қатынастарға 
көшуге байланысты оны қайта құрылымдау проблемалары; экономикалық теорияның базалық 

ұғымдары: пайыздар, инфляция, Инвестициялар тиімділігінің көрсеткіштері, кәсіпорындағы 

негізгі және айналым қаражатын бағалау; жаңадан салынатын немесе реконструкцияланатын 

желінің ең жақсы нұсқасын техникалық-экономикалық таңдау әдістемесі; электр және жылу 

энергиясына тарифтерді қалыптастыру әдістемесі. 

Меңгеруі керек : кез-келген электр энергетикалық Объектіге техникалық - экономикалық 

бағалау жүргізу; Электр және жылу энергиясын өндірудің өзіндік құнын анықтау, олардың 

тарифтері; ҚР Электр энергетикасы саласындағы заманауи нарықтық қатынастарға бағдарлану. 

Дағдылары болуы тиіс: электр энергетикалық объектілердің техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін есептеу; күрделі салымдардың тиімділігін бағалау; электр желілері мен 

жүйелерін жобалау, жаңғырту кезіндегі техникалық-экономикалық рачсеттер; техникалық және 

экономикалық құжаттаманы, бизнес-жоспарды жасау.  
Құзыретті болу: Электр энергетикасы саласындағы кәсіпорынның өндірісі мен менеджментін 

ұйымдастыру саласында. 

РР 2206  
Өндірістік 

тәжірибе I 

БП/ 

ЖООК 
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4 3 Оқу тәжірибе 

Диплом 

алдындағы 

практика 

Білуге тиіс: электр жабдықтарының жіктелімі, оларды өнеркәсіптік кәсіпорындарда қолдану 

саласы, принципті схемалар мен циклдар, жөндеу жұмыстарының технологиясы мен 

ұйымдастырылуы, жөндеу құжаттамасы, энергетикалық жабдықты жөндеуге қабылдау ережесі;  

Меңгеруі керек : заттар мен материалдарды өңдеудің орташа және төмен температуралары мен 

ылғалдылық режимдері саласындағы Электротехнологиялық процестерді ұйымдастырудың 

прогрессивті принциптерін таңдау; Электротехнологиялық жабдықтың электрлік есептеулерін 
жүргізу, электр қондырғыларында қолданылатын жабдықты таңдау, оны монтаждау және 

пайдалану;  

Дағдылары болуы тиіс: электр қондырғыларына қызмет көрсету, жөндеу және алдын алу, 

монтаждау жұмыстарын жүргізу және жабдықтарды баптау;  

Құзыретті болу: қолданбалы бағдарламалар мен бағдарламалық тілдердің қазіргі заманғы 

пакеттерімен өз бетінше жұмыс істеу мәселелерінде; кәсіпорын қызметін ұйымдастырумен, 

жоспарлаумен және талдаумен байланысты мәселелерде. кәсіпорын қызметін ұйымдастыру, 

жоспарлау және талдау.  



 

76 

 

 

Т
Е

 1
0
 -

  
 Э

л
ек

тр
 э

н
ер

ге
ти

к
ас

ы
н

д
ағ

ы
 т

ех
н

о
л
о

ги
ял

ар
 

ES 3217 

Электромагнитті

к сыйсымдылық 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

5 5 

Жоғары 

математика 

(I,II), Физика І, 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері(I,II),  

Электротехник

алық 

материалтану 

Электр 

энергетикасы

ндағы сапаны 

басқару,  
Электр 

жабдықтарын 

техникалық 

диагностикала

у және 

жөндеу 

Білуі тиіс: электромагниттік үйлесімділік саласындағы ҚР қолданыстағы заңдары мен 
стандарттарын, жіктелуін, сипаттамасын, пайда болу механизмдерін және ЭМӨ беру арналарын; 

техникалық құралдарды ЭМӨ-ден қорғау үшін қолданылатын іс-шаралар мен құрылғыларды; 

электромагниттік үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін техникалық, схемалық және 

ұйымдастырушылық іс-шараларды; персонал мен халық үшін өнеркәсіптік жиіліктің электр 

және магнит өрістерінің рұқсат етілген кернеулері бойынша нормаларды. 

Меңгеруі керек: ЭМӨ көздерін, электр энергетикасы объектілерінің әртүрлі қабылдағыштарына 

ЭМӨ әсерін беру арналары мен механизмдерін алмастыру схемасын жасау; электромагниттік 

үйлесімділік бойынша ғылыми-техникалық, нормативтік және анықтамалық әдебиеттермен, 

стандарттармен немесе басқа да нормативтік материалдармен жұмыс істеу; электр энергетикасы 

объектілеріндегі техникалық құралдардың жұмысы кезінде электромагниттік жағдайды бағалау; 

ЭМӨ-ні шектеу үшін конструкторлық және техникалық шешімдер қабылдау. 

Дағдыларға ие болу: қауіпті электрлік, магниттік және гальваникалық әсерлерді есептеу; 
электр энергетикасы объектілеріндегі электромагниттік жағдайды жақсарту. 

Құзыретті болу: Электр энергетикасы объектілеріндегі электромагниттік жағдай мәселелерінде. 

EEEU  3218 

Электр 
энергетикасында

ғы энергия 

үнемдеу 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

 
5 

 

 
5 

 

Жоғары 

математика 

(I,II), Физика І, 

Электртехника
ның 

теориялық 

негіздері(I,II),  

Электротехник

алық 

материалтану 

Электр 

энергетикасы

ндағы сапаны 

басқару,  
Электр 

жабдықтарын 

техникалық 

диагностикала

у және 

жөндеу 

Білуі керек: ҚР Негізгі заңнамалық-нормативтік құжаттарын, энергия үнемдеу бойынша; 

өнеркәсіптік кәсіпорынның энергетикалық теңгерімі туралы, электр энергиясын пайдалану 

кезіндегі тарифтік саясат негіздері туралы, энергия тұтынуды нормалау туралы. 

Меңгеруі керек : электр энергиясын ұтымды тұтыну ережелерін пайдалану; тұрмыстық есептеу 

құралдарын, үнемді жарық көздерін, электрмен жылыту құралдарын, автономды энергия 

қондырғыларын пайдалану кезінде электр энергиясын пайдалану тиімділігін арттыру; 

стационарлық жұмыс режимдерін есептеу және оларды жүйеде электр жабдықтарының жұмысы 
үшін қолдануға болатындығын анықтау; құрылғылар мен объектілерді басқару жүйелерінің 

функционалдық және принциптік схемаларын түсіну. 

Дағдыларға ие болу: электр және жылу жүктемелерінің кестесін есепке алу есебінен отын 

шығынын азайту; станциялар мен қосалқы станциялардың негізгі электр жабдықтарының 

стационарлық жұмыс режимдерін талдау және есептеу; зерттеу жұмыстарын жүргізу. 

Құзыретті болуы тиіс: Электр энергетикасы объектілерін жобалау кезінде және энергия 

объектілерін пайдалану кезінде энергия үнемдеу мәселелерінде; берілген әдістеме бойынша 

технологиялық процестің талап етілетін режимдерін және берілген параметрлерін қамтамасыз 

етуде. 
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EEOP  3219 

Электромеханика

лық өтпелі 

процестер 

 

БП/ 

ТП 

 Е
м

ти
х

ан
 

 

6 

 

 

5 

 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері(I,II), 

Ақпараттық-

өлшеу 

техникасы, 

Электр 

машиналары,  
Электр 

желілері мен 
жүйелері 

Электр 

энергетикасы

ндағы сапаны 

басқару,  
Электр 

жабдықтарын 

техникалық 

диагностикала

у және 

жөндеу , 

Электр 

жабдықтары 
және басқару 

жүйелері 

Білуге тиіс: энергия жүйесінде және электрмен жабдықтау жүйесінде қалыпты пайдалану 
кезінде (жүктемелерді, қоректендіру көздерін, жеке тізбектерді қосу және ажырату және т.б.), 

сондай-ақ авариялық жағдайларда (қысқа тұйықталу, жүктелген тізбектің немесе оның жеке 

фазасының үзілуі, синхронды машинаның синхронизмнен түсуі және т. б.) туындайтын өтпелі 

процестер теориясының негіздері.  

Меңгеруі керек : электртехникалық қондырғыларда электр энергиясын оның басқа түрлеріне 

түрлендіру процестерінің физикалық, химиялық және экологиялық негіздерін меңгеру үшін 

физика, химия, экологияның іргелі бөлімдері бойынша мамандандырылған білімді пайдалану; 

электртехникалық жабдыққа қойылатын технологиялық, пайдалану және экологиялық 

талаптарды талдау.  

Дағдыларға ие болу: іске қосуды реттейтін аппаратуралар мен қорғау құрылғыларының 

элементтерін есептеу; энергетикалық жүйенің тұрақтылығына өтпелі процестердің әсерін 

бағалау және электрмен жабдықтау жүйелерінің электр схемаларын түрлендіру принциптерін 
меңгеру.  

Құзыретті болуы керек: электр жабдықтарын дұрыс таңдау және оның жұмысын бағалау 

мақсатында, сондай-ақ өтпелі процестердің энергетикалық жүйенің тұрақтылығына әсерін 

сандық бағалау мақсатында кез-келген электрмен жабдықтау жүйелеріндегі өтпелі процестерді 

есептеуде. 

EOP  3219 

Электромеханика

лық өтпелі 

процестер 

Білуге тиіс: электр желілеріндегі электромеханикалық өтпелі процестердің физикасын; 

автоматты реттеу және басқару жүйелерінің әрекетін ескере отырып, ЭЭЖ статикалық 

орнықтылығын талдау әдістерін; басқару жүйелерінің әрекетін ескере отырып, ЭЭЖ 
динамикалық орнықтылығын талдау әдістерін; жүктеме тораптарының статикалық және 

динамикалық орнықтылығын талдау әдістерін; ЭЭЖ және жүктеме тораптарының статикалық 

және динамикалық орнықтылық қорын жақсарту әдістері мен құралдарын. 

Меңгеруі керек: электромеханикалық өтпелі үдерістерді есептеу үшін алмастырудың есептік 

сызбасын құру; Автоматты реттегіштердің әртүрлі типтері үшін статикалық орнықтылық қорын 

бағалауды жүргізу; ЭЭЖ динамикалық орнықтылығын бағалауды жүргізу; жүктеме 

тораптарының орнықтылық қорын бағалау.  

Дағдыларға ие болу: іске қосуды реттеу аппаратурасы мен қорғау құрылғыларының 

элементтерін есептеу; электр механикалық өтпелі процестердің энергетикалық жүйенің 

тұрақтылығына әсерін бағалау және электрмен жабдықтау жүйелерінің электр схемаларын 

түрлендіру принциптерін меңгеру.  

Құзыретті болуы керек: электр жабдықтарын дұрыс таңдау және оның жұмысын бағалау 
мақсатында, сондай-ақ өтпелі процестердің энергетикалық жүйенің тұрақтылығына әсерін 

сандық бағалау мақсатында кез-келген электрмен жабдықтау жүйелеріндегі 

электромеханикалық өтпелі процестерді есептеу кезінде. 
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Minor 

Пән 1 
Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор)каталогына сәйкес 

EESAK 4220 

Электр 
энергетикасында

ғы сапаны 

арттыру 

құралдары 

 
БП/ 

ТП 
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м
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х

ан
 

 
 
7 

 

 

 
5 

 

 

Өнеркәсіптік 

электроника ,   
Ақпараттық-

өлшеу 
техникасы , 

Электр 

машиналары,  

Электр 

желілері мен 

жүйелері 

Диплом 

алдындағы 
практика, 

диплом 

жұмысын 

жазу 

Білуге тиіс: электр қабылдағыштарға және электрмен жабдықтау жүйелеріне электр энергиясы 

(ЭК) сапасының әсері, технологиялық процестер, Электр энергетикасы жүйелерінің объектілері; 

электр энергиясы сапасының көрсеткіштерін нормалау (ЭК); электр энергиясының сапасын 

бақылауға арналған әдістер мен өлшеу-есептеу кешендері; ЭК есептеу әдістері; ЭК жақсартудың 

заманауи схемалық шешімдері мен техникалық құралдары; ЭК басқарудың қағидаттары мен 

тәсілдері, оның ішінде ЭК оңтайландыру мәселелері. 

Меңгеруі керек : ЭК бұрмалау көздерін анықтау және МЕМСТ 13109-97 пайдалану; күрделілігі 

әртүрлі электр схемаларында электр энергиясы сапасының негізгі көрсеткіштерін есептеу; 

электр энергиясының сапасын бақылау нүктелерін, түрлері мен мерзімділігін таңдау; ЭК 
қалыпқа келтіру үшін схеманы немесе техникалық құрылғыны таңдау, сондай-ақ оның 

параметрлерін есептеу; ЭК бақылауды жүзеге асыру;ЭК бұрмалау көздері болған кезде 

электрмен жабдықтау схемасының немесе электр желісінің оңтайлы нұсқасын таңдау; ЭК; ЭК 

кешенді зерттеулер жүргізу және электр энергетикасы жүйелерінің нақты объектілері үшін оны 

қалыпқа келтіру мәселелерін шешу. 

Дағдыларға ие болу: Электр энергетикасы жүйесінің әртүрлі тораптарында электр энергиясы 

сапасының көрсеткіштерін есептеу әдістерін пайдалану; электр энергиясының сапасын 

қамтамасыз ету тұрғысынан шағын станциялардың, электр желілерінің және электрмен 

жабдықтау жүйелерінің оңтайлы схемаларын таңдау; электр энергиясының сапасы бұзылған 

жағдайда тұрақсыздық айыбын айқындау. 

Құзыретті болуы керек : Электр энергетикасы жүйелерінің әртүрлі объектілеріндегі электр 

энергиясының сапасын бақылау және басқару мәселелерінде. 
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EESB  4220 

Электр 

энергетикасында

ғы сапаны 

басқару 

Өнеркәсіптік 

электроника ,   
Ақпараттық-

өлшеу 

техникасы , 

Электр 

машиналары,  

Электр 

желілері мен 
жүйелері 

Диплом 

алдындағы 

практика, 

диплом 

жұмысын 

жазу 

Білуге тиіс: стандартты емес жағдайларда және әртүрлі пікірлер жағдайында 
ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді іздеу және қабылдау әдістері; сапаны 

басқару саласындағы қолданыстағы отандық және шетелдік стандарттар, сертификаттау 

органдары, сертификаттау жүйелері;  

сапа менеджменті жүйесін құрудың негізгі принциптері; құжаттаманың құрамы мен құрылымы, 

қолданыстағы редакциядағы ГОСТ Р ИСО 9001 стандартына сәйкес сапа менеджменті жүйесінің 

міндетті және қосымша құжаттары. 

Меңгеруі керек: ақпаратты талдау, сапа менеджменті жүйесін құру бойынша отандық және 

шетелдік тәжірибені зерделеу; өзінің кәсіби қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды 

пайдалану; ұжымда жұмыс істеу, орындаушылардың шағын ұжымдарының жұмысын 

ұйымдастыру. 

Дағдылары болуы тиіс: сапаны басқару саласындағы терминологияда; кәсіби тақырып 

бойынша пікірталастар; сапа менеджменті жүйесін құру туралы ақпаратты іздеу; сапа 
менеджменті жүйесінің нәтижелілігін бағалау; сапа шығындарына талдау жүргізу; сапа 

менеджменті жүйесінің тиімділігін бағалау. 

Құзыретті болу: Электр энергетикасы жүйелерінің әртүрлі объектілеріндегі сапаны бақылау 

және басқару мәселелерінде. 
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TZhPTENK  2221 

Темір жолдарды 

пайдаланудың 

техникалық 

ережелері, 

нұсқаулықтары 

және қаулылары 

БП/ 

ЖООК 
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Ақпараттық 

және 
коммуникация

лық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде), 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Электр 

машиналары, 

Электромехан

ика және 
электротехник

алық 

жабдықтар, 

Электр 

энергетикасы

ндағы өтпелі 

процестер,  
Электр 

жабдықтары 

және басқару 

жүйелері 

Білуге тиіс: ҚР темір жолдарын техникалық пайдалану ережесі; ҚР темір жолдарындағы 

сигнализация жөніндегі Нұсқаулық; ҚР темір жолдарындағы поездар қозғалысы және маневрлік 

жұмыс жөніндегі Нұсқаулық; Электромонтерлер бригадасының лауазымдық нұсқаулығы; ҚР 

темір жол көлігі қызметкерлерінің тәртібі туралы ереже; түйіспелі желіні пайдалану және 
жөндеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі 

жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтар; Электромонтерлер бригадасы қызметкерлерінің 

міндеттеріне қатысты қолданыстағы бұйрықтар, нұсқаулықтар  

Меңгеруі керек: Электр қондырғыларын жөндеу кезінде темір жолда белгіленген регламентті 

орындау; дыбыс сигналдарын және дабыл сигналдарын беру; 

маневрлік жұмыс кезінде қол сигналдарын беруге; темір жолдағы жұмыс орнын қоршауға. 

Дағдысы болу керек: электр және электромеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету 

мен жөндеуді ұйымдастыру; электр және электромеханикалық Жабдықты баптау, реттеу және 

тексеру. 

Құзыретті болуы тиіс: Темір жолдағы Электр қондырғыларын техникалық пайдалану мен 

жөндеуді ұйымдастыру мәселелерінде. 
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Электрмен 

жабдықтау 
жүйелеріндегі 

сенімділік 
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Ақпараттық-

өлшеу 

техникасы ,  
Электротехник

алық 

материалтану, 

Электромагни

ттік 
сыйсымдылық 

, 

Электромехан

ика және 

электротехник

алық 

жабдықтар 

Электр 

энергетикасы

ндағы сапаны 

басқару,  
Электр 

жабдықтарын 

техникалық 

диагностикала

у және 

жөндеу 

Білуге тиіс: электрмен жабдықтау жүйелерін және олардың кіші жүйелерін жобалау мен 
пайдаланудағы сенімділіктің рөлі; электр энергетикалық қондырғылар мен жүйелердің 

көрсеткіштері, өлшемдері мен сипаттамалары; электр қондырғылары мен жүйелердің сенімділік 

модельдері; электрмен жабдықтау жүйелерінде қолданылатын сенімділік көрсеткіштерін 

есептеудің қазіргі заманғы әдістері; сенімділікті арттыру тәсілдері мен құралдары және төмен 

сенімділіктен экономикалық залалдарды айқындау әдістері. 

Меңгеруі керек: қойылған міндетке байланысты электр қондырғыларының сенімділік моделін 

қолдану; сенімділікті есептеу және талдау үшін ауыстыру сызбасын құру; тарату 

құрылғыларының, релелік қорғау құралдарының, нақты энергия объектілері мен электрмен 

жабдықтау жүйелерінің типтік сызбалары сенімділігінің сандық көрсеткіштерін анықтау; 

құрылымдық схемаларды, электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділігін талдау үшін мүмкін 

болатын жағдайлардың бағандарын құру; жобалау және пайдалану кезінде сенімділікті бағалау 

үшін есептеудің заманауи әдістерін қолдану; тұтынушылардың электрмен жабдықтау және 
қуатын шектеудегі үзілістерден келтірілген залалды анықтау; күрделілігі әртүрлі жүйелерде 

сенімділікті арттыру әдістері мен құралдарын қолдану; бастапқы ақпараттың белгісіздігі 

жағдайында сенімділік бойынша техникалық шешімдерді оңтайландыру; электрмен жабдықтау 

көздері мен жүйелерінің негізгі электр энергетикалық жабдығын зерттеудің, параметрлерін 

есептеудің және таңдаудың жаңа әдістері және олардың негізгі экономикалық сипаттамалары; 

эксперименттік жұмыс әдістері, Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру және ұсыну. 

Дағдысы болу керек: энергия және ресурс үнемдеуді ескере отырып, электр энергетикасы және 

электр техникасы саласында шешім қабылдауда; отандық және шетелдік ғылым мен техника 

жетістіктерін енгізуде; энергиямен жабдықтау саласында қызметкерлердің кәсіби деңгейін 

арттыру бойынша жұмысты ұйымдастыруда. 

Құзыретті болуы тиіс: электр энергетикасы объектілеріндегі электр жабдықтарының сенімділігі 
мәселелерінде. 
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Электр 

жабдықтарын 

техникалық 

диагностикалау 

және жөндеу 
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Өнеркәсіптік 

электроника ,  

Ақпараттық-

өлшеу 

техникасы,  
Электр 

желілері мен 

жүйелері 

Диплом 

алдындағы 

практика, 

диплом 

жұмысын 

жазу 

Білуге тиіс: электр жабдығының негізгі ақаулықтары мен ақаулары; оны диагностикалау кезінде 
қолданылатын әдістер мен құралдар; электр жабдығын жөндеудің жылдық және айлық 

кестелері; электр жабдығының барлық түрлеріне жөндеу жұмыстарын жүргізу мерзімділігі; 

жөндеудегі агрегаттардың тұрып қалу ұзақтығының, жөндеудің кез келген түрінің еңбек 

сыйымдылығының, жөндеу жұмысшыларының санының нормативтері; конструкцияның 

ерекшеліктері, жұмыс принципі, жөнделетін жабдықтың негізгі параметрлері мен техникалық 

сипаттамалары; жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру тәртібі;; электр жабдықтарының 

зақымдану белгілері мен себептері. 

Меңгеруі керек : диагностикалау құралдары мен құрылғыларын пайдалану; диагностика 

нәтижелері бойынша құжаттама жасау; жөндеу жұмыстарын жүргізу көлемі мен мерзімін 

анықтау; жөндеу жұмыстарының перспективалық, жылдық және айлық жоспарларын және 

жөндеу персоналы қозғалысының тиісті кестелерін жасау; энергия жөндеу өндірісінің режимдік 

және экономикалық көрсеткіштерін есептеу; электр жабдығын өлшеу және сынақтан өткізу және 
бағалау нәтижелері бойынша оның жай-күйін бағалау; жабдықтың ақауларын жою әдістерін 

қолдану; үлгілік номенклатура бойынша ағымдағы күрделі жөндеулер жүргізу;;  жөндеуден 

кейінгі сынақтарды жүргізу; жөндеу технологиясын бақылау; Жабдықты жөндеуге байланысты 

күрделі сызбаларды, схемалар мен эскиздерді орындау. 

Дағдыларға ие болу: жабдықтардың ақаулықтарын жою және алдын алу; Электр 

жабдықтарының жай - күйін бағалау; жөндеу алаңдарын анықтау; жөндеу жұмыстарының 

сметалық құнын анықтау; жөндеуге арналған қосалқы бөлшектердің, материалдардың 

қажеттілігін анықтау; ерекше күрделі слесарлық операцияларды жүргізу; - арнайы жөндеу 

айлабұйымдарын, механизмдерін, такелаждық жарақтарын, өлшеу құралдарын және сынақ 

қондырғыларын қолдану. 

Құзыретті болуы тиіс: электр жабдықтарын диагностикалау, пайдалану және жөндеу бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру мәселелерінде. 
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Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Диплом 

алдындағы 

практика, 

диплом 

жұмысын 

жазу 

Білуге тиіс: Қазақстан Республикасы Конституциясының тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғау саласындағы заңнамалық актілері мен негізгі ережелері, төтенше жағдайларда өндірістік 

объектілер мен техникалық жүйелердің жұмыс істеу тұрақтылығын зерттеу әдістері; Еңбек 
қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі, қызметкер мен жұмыс берушінің еңбекті қорғау 

саласындағы құқықтары мен міндеттері.  

Меңгеруі керек: төтенше жағдайлардың дамуын модельдеу және болжау, тіршілік ету ортасына 

үздіксіз бақылау және мониторинг жүргізу, тіршілік қауіпсіздігін арттыру және ТЖ салдарын 

жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеу, Жоспарлау және жүзеге асыру;  

Дағдыларға ие болу: адамды және қоршаған ортаны жағымсыз әсерлерден қорғау, жеке және 

ұжымдық қорғаныс құралдарын қолдану.  

Құзыретті болуы тиіс: тыныс-тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерінде; еңбекті 

қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы заңнамалық, нормативтік-құқықтық база 

мәселелерінде. 
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KE 4302 

Кәсіпорын 

экономикасы 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

7 5 

Экономика 

және 

кәсіпкерлік, 

көшбасшылық 

және 

инновацияны 

қабылдау 

дағдылары 

Диплом 

алдындағы 

практика, 

диплом 

жұмысын 

жазу 

Білуге тиіс: кәсіпорын қызметін ұйымдастырудың құқықтық және басқарушылық негіздері; 
бизнес-идеяны қалыптастыру, бизнес-модельді құру негіздері; бизнес-жоспарды әзірлеу 

әдістемесі; шағын кәсіпорынды құру процесінің ережелері мен кезеңдері; шағын инновациялық 

Кәсіпорынды мемлекеттік қолдау бағыттары; кәсіпорын қызметін салық салу, қаржыландыру 

және сақтандыру жүйесінің ерекшеліктері.  

Меңгеруі керек: кәсіпорын қызметінің нарықтық мүмкіндіктерін бағалау; коммерциялық 

перспективалы ғылыми-техникалық идеяларды табу немесе генерациялау; бизнес-модельдерді 

әзірлеу және оларды бизнес-жоспарларға айналдыру; жеке кәсіпорын ашу, оның құрылымын 

қалыптастыру, құрылтай құжаттарын әзірлеу; кәсіпорын қызметінің тиімділігі мен бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету. 

Дағдылары болуы тиіс: перспективалық ғылыми-техникалық идеяларды әзірлеу, бизнесті 

модельдеу және бизнес-жоспарлау; кәсіпорын қызметінің экономикалық және әлеуметтік 

жағдайларын бағалау; құрылтай құжаттарын әзірлеу және кәсіпорынды тіркеуді жүзеге асыру; 
Кәсіпорын құрылымын әзірлеу және ұйымдастырушылық коммуникацияларды құру; дағдарысқа 

қарсы басқару. 

Құзыретті болу: кәсіпорын қызметін құқықтық реттеу; құрылтай құжаттарын әзірлеу және 

кәсіпорынды тіркеу; бизнесті модельдеу және бизнес-жоспарлау; кәсіпорын қызметінің тиімді 

жұмыс істеуін және дағдарысқа қарсы басқарылуын қамтамасыз ету мәселелерінде. 

EZhZhZh  3303 

Электрмен 

жабдықтау 

жүйелерін 

жобалау 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

 6 5 

Өнеркәсіптік 
электроника ,  

Ақпараттық-

өлшеу 

техникасы,  
Электр 

желілері мен 

жүйелері 

Электр 

энергетикасы
ндағы сапаны 

басқару,  
Электр 

жабдықтарын 

техникалық 

диагностикала

у және 

жөндеу 

Білуге тиіс: Электр энергетикасы объектілері жабдықтарының жұмыс режимдері, энергия 

жүйелерінің құрылғыларын орындау және техникалық іске асыру принциптері; электрмен 

жабдықтау жүйелерінің жұмыс режимдерін оңтайландыру бойынша жалпы инженерлік және 
математикалық мәселелерді шешу үшін ЭЕМ-нің нақты мүмкіндіктері;  

Меңгеруі керек: Электр станциялары мен қосалқы станциялардың жабдықтарын қолдану, 

пайдалану және таңдау;  

Дағдылары болуы тиіс: заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, электрмен 

жабдықтау жүйелерін жобалау, талдау және синтездеу;  

Құзыретті болуы тиіс: нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес электрмен жабдықтау 

жүйесінің схемалары мен негізгі параметрлерін жедел өзгертуді жүзеге асыруда; 

кәсіпорындарды электрмен жабдықтаудың белгіленген режимдерін есептеу үшін негізгі сандық 

әдістерді жіктеумен және қолдану тәсілдерімен; электрмен жабдықтауды жобалау негіздерімен. 
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EZhZh  3304 

Электр желілері 

мен жүйелері 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

 

5 

 

 

4 

 

Жоғары 
математика  

(I,II), Физика І, 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері (I,II), 

Механика, 

Электротехник

алық 

материалтану ,  

Ақпараттық-

өлшеу 
техникасы 

Тартым  

қосалқы 

станциялар , 

Электрмен 

жабдықтау 

жүйелерін 

жобалау 

Білуге тиіс: электр энергиясының сапасын қамтамасыз ету көрсеткіштері мен әдістері, қуат пен 
электр энергиясының ысырабын азайту жөніндегі іс-шаралар, электр жүйелері мен электр 

желілерінің ағымдағы режимдерін оңтайландыру міндеттері.  

Меңгеруі керек : ашық және жабық тарату құрылғыларының электр жабдықтарын ұтымды 

орналастыруды жүзеге асыру; электр жүйесінің оңтайлы кернеуін есептеу, кернеудің рұқсат 

етілген жоғалуы бойынша тарату желілеріндегі желінің қимасын таңдау, қорғаныс аппараттарын 

таңдау, желідегі ток пен қуат ағынын есептеу, трансформаторлардағы энергия шығынын 

анықтау.  

Дағдылары болуы тиіс: электр энергетикалық жүйелер мен электр желілерінің режимдерін 

есептеу және оңтайландыру бойынша. 

Құзыретті болуы тиіс: электр энергиясының сапасын қамтамасыз ете отырып, электр 

жүйелерінің режимдеріне, сипаттамалары мен параметрлеріне байланысты мәселелерде. 

OT 3307  
Өндірістік 
тәжірибе IІ 

БП/ 
ЖООК 

П
р

ак
ти

к
а 

б
о

й
ы

н
ш

а 
 

қ
о

р
ы

ты
н

д
ы

 б
ағ

а 

6 3 Оқу тәжірибе 

Өндірістік 

тәжірибе І 

 

Білуге тиіс: электр жабдықтарының жіктелімі, оларды өнеркәсіптік кәсіпорындарда қолдану 

саласы, принципті схемалар мен циклдар, жөндеу жұмыстарының технологиясы мен 

ұйымдастырылуы, жөндеу құжаттамасы, энергетикалық жабдықты жөндеуге қабылдау ережесі;  

Меңгеруі керек : заттар мен материалдарды өңдеудің орташа және төмен температуралары мен 

ылғалдылық режимдері саласындағы Электротехнологиялық процестерді ұйымдастырудың 

прогрессивті принциптерін таңдау; Электротехнологиялық жабдықтың электрлік есептеулерін 

жүргізу, электр қондырғыларында қолданылатын жабдықты таңдау, оны монтаждау және 
пайдалану;  

Дағдылары болуы тиіс: электр қондырғыларына қызмет көрсету, жөндеу және алдын алу, 

монтаждау жұмыстарын жүргізу және жабдықтарды баптау;  

Құзыретті болуы тиіс : қолданбалы бағдарламалар мен бағдарламалық тілдердің қазіргі 

заманғы пакеттерімен өз бетінше жұмыс істеу мәселелерінде; кәсіпорын қызметін 

ұйымдастырумен, жоспарлаумен және талдаумен байланысты мәселелерде. кәсіпорын қызметін 

ұйымдастыру, жоспарлау және талдау. 

DAP  4308  
Диплом 

алдындағы 

практика 

БП/ 

ЖООК 

П
р

ак
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б
о
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ы
н

ш
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қ
о
р
ы

ты
н

д
ы
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ағ
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8 
1

8 

Өндірістік 

тәжірибе І-ІІ 

Дипломдық 

жұмысын 

жазу 

Білуге тиіс: энергетика жүйелерін жобалау, салу, монтаждау және пайдалану ережелері мен 

нормаларын.  
Меңгеруі керек: Электр энергетикасы саласындағы Электротехнологиялық процестерді 

ұйымдастырудың прогрессивті принциптерін таңдау; электр жабдықтарын есептеу, жабдықты 

таңдау, оны монтаждау және пайдалану. 

Дағдылары болуы тиіс : электр қондырғыларына қызмет көрсету, жөндеу және алдын алу, 

монтаждау жұмыстарын жүргізу және жабдықты баптау бойынша дағдыларды қолдану.  

Құзыретті болуы тиіс : дипломдық жұмысты/дипломдық жобаны жазу үшін жабдықтар 

жүйесін пайдалану және зерттеу мәселелерінде. 
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TT  3305 
Түйіспелі торап 

БП/ 
ЖООК 

 

Е
м

ти
х

ан
 

5 4 

Жоғары 
математика 

(I,II), Физика І, 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері (I,II), 

Механика, 

Электротехник

алық 

материалтану ,  
Ақпараттық-

өлшеу 

техникасы 

Электрмен 

жабдықтау 

жүйелерін 

жобалау ,  
Электр 

жабдықтарын 

техникалық 

диагностикала

у және 

жөндеу 

Білуге тиіс: байланыс желісінің барлық элементтерінің құрылысы мен жұмыс істеу принципі; 
электрлендірілген темір жолдардың байланыс желісінің қауіпсіздік техникасы мен техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу ережесі; байланыс желісін ұстаудың сенімділігі мен үнемділігі. 

Меңгеруі керек: тартымдық электрмен жабдықтау жүйесін жетілдіруді және түйіспелік 

аспалардың электрлік жылжымалы құраммен өзара әрекеттесуін ескере отырып, түйіспелік 

желіні есептеу, жобалау және пайдалану; станцияның түйіспелік желісін секциялау және 

қоректендіру схемасын жасау; станция мен аралықтың түйіспелік желісінің жоспарын жасау. 

Дағдыларға ие болу: байланыс желісі құрылғыларын есептеу, жобалау және пайдалану. 

Құзыретті болуы тиіс: Қазақстан темір жолдарында және одан тыс жерлерде жоғары сенімділік 

пен сапалы ток көтеруді қамтамасыз ете отырып, жоғары жылдамдықты көлікті дамыту, 

ғылыми-техникалық прогресті жеделдету мәселелерінде. 

TKS  3306 

Тартым  қосалқы 

станциялар 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х
ан

 

6 6 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері (I,II), 

Электр 

машиналары, 

Электр 

желілері мен 

жүйелері 

Релелік 

қорғаныс 

және 

автоматика , 

Жаңартылаты

н энергия 

көздері 

Білуге тиіс: қосалқы станциялардың және электр көлігінің басқа да энергетикалық 

объектілерінің жабдығы, техникалық пайдалану ережесі, электр қондырғыларын орнату ережесі 

және электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз жүргізу ережесі; пайдалану процесіндегі 

негізгі жабдықтың жай-күйі мен серпіні; электр техникалық бұйымдарды, электр жабдығы 

жүйелері мен олардың элементтерін сынауды жүргізу жоспарлары, бағдарламалары мен 

әдістемелері; техникалық шарттарды, жобаларды, стандарттарды, техникалық сипаттамаларды, 

сондай-ақ технологиялық процестер мен регламенттердің сипаттамаларын әзірлеу кезектілігі. 
Меңгеруі керек: жабдықты жаңғырту жобасын іске асыруды жоспарлау, объектіні қайта құру 

немесе жаңа технологиялық процесті құру және енгізу; тартымдық қосалқы станцияны немесе 

өзге энергетикалық объектіні, сондай-ақ көліктегі технологиялық процестер мен технологиялық 

операцияларды жобалау кезінде ақпараттық технологияларды пайдалану; техникалық 

шарттардың, стандарттардың, техникалық сипаттамалардың, сондай-ақ технологиялық 

процестер мен регламенттердің сипаттамаларының жобаларын әзірлеу. 

Дағдысы болу керек: электротехникалық жабдық пен оның элементтерінің алдын алу және 

типтік сынақтарын жүргізу жоспарларын, бағдарламалары мен әдістемелерін әзірлеу; 

техникалық қызмет көрсетудің технологиялық процестерінің сапасын қамтамасыз ету 

процестерін талдау, синтездеу және оңтайландыру әдістерін қолдану, өнімді алдын алу 

сынақтары мен сертификаттау; экспериментті автоматтандырылған жүргізу жүйелерін әзірлеу 
және пайдалану; модельдеу және нәтижелерді өңдеудің компьютерлік технологияларын 

пайдалану. 

Құзыретті болуы тиіс: тартқыш қосалқы станциялардың негізгі жабдықтарымен байланысты 

барлық мәселелер бойынша. 
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ZhEK  4309 

Жаңартылатын 

энергия көздері 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

7 5 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері (I,II), 

Электр 

машиналары, 

 

Диплом 

алдындағы 

практика, 

диплом 

жұмысын 

жазу 

Білуге тиіс: жаңартылатын энергия көздерінің энергиясын жылу, механикалық және электр 
энергиясына түрлендіру принциптері; жаңартылатын энергия көздерінің энергетикалық 

жабдықтарының құрылымы, жұмысы және пайдалану негіздері. 

Меңгеруі керек : жаңартылатын және дәстүрлі емес энергия көздерінің қондырғыларын 

жобалаумен байланысты практикалық міндеттерді шешу; жаңартылатын энергия көздерін 

орнатудың техникалық және жобалық құжаттамасын әзірлеу және дұрыс ресімдеу.  

Дағдыларға ие болу: сыртқы жағдайларға байланысты жаңартылатын және дәстүрлі емес 

энергия көздерінің қандай да бір түрлерін жобалауды орындау кезінде. 

Құзыретті болуы тиіс: дәстүрлі емес әдістердің көмегімен энергия алудың ғылыми 

принциптерінде. 

EZhBZh  4310 

Электр 

жабдықтары 

және басқару 

жүйелері 

БП/ 

ТП 

Е
м

ти
х

ан
 

7 5 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері (I,II), 

Электр 
желілері мен 

жүйелері ,  

Электромехан

ика және 

электротехник

алық 

жабдықтар, 

Электромагни

ттік 

сыйсымдылық 

Диплом 

алдындағы 

практика, 

диплом 

жұмысын 

жазу 

Білуге тиіс: Өнеркәсіпте қолданылатын автоматтандырудың және басқарудың әзірленетін және 

пайдаланылатын элементтері мен құрылғыларының техникалық сипаттамалары мен 

конструктивтік ерекшеліктері.  

Меңгеруі керек: автоматика жүйесінің элементтерін, температура, қысым, орта деңгейін, 

материалдарды тұтынуды, бұрыштық орын ауыстыруды таңдау; Автоматтандыру және басқару 

құрылғыларын есептеу, модельдеу және жобалау үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін 

пайдалану.  

Дағдысы болу керек: Автоматтандыру және басқару элементтері мен құрылғыларын таңдау; 

түрлі элементтік базада құрылған құрылғыларды баптау және баптау.  

Құзыретті болуы тиіс: автоматика элементтері мен құрылғыларын дамытудың негізгі 

бағыттарында. 

RKA  4310 

Релелік қорғаныс 

және автоматика 

Білуге тиіс: релелік қорғау және автоматиканың элементтік базасының даму үрдістері, пәннің 

даму тарихы; электрмен жабдықтау жүйелерінде релелік қорғау және автоматика 

құрылғыларының қызметі мен қолдану саласы.  

Меңгеруі керек: электрмен жабдықтау схемасы элементтерінің (электр қозғалтқыштар, 

трансформаторлар, генераторлар, желілер) релелік қорғаныс құрылғыларын есептеуді жүргізу; 

сезімталдық бойынша әзірленетін қорғаныс құрылғыларын тексеру; өнеркәсіптік кәсіпорынның 

электрмен жабдықтау схемасы элементтерінің релелік қорғаныс және автоматика схемаларын 

әзірлеу; түрлі өндіруші фирмалар өнеркәсіптік кәсіпорындарда пайдалануға ұсынатын релелік 

қорғаныс және автоматика құрылғыларының конструктивтік артықшылықтары мен 
кемшіліктерін талдау және сыни бағалау. 

Дағдыларға ие болу: электрмен жабдықтауды қорғау құрылғыларын есептеу; қысқа тұйықталу 

токтарын есептеу. 

Құзыретті болуы тиіс : релелік қорғаныс және автоматика элементтері мен құрылғыларын 

дамытудың негізгі бағыттарында. 
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KEKTT  3305 

Қалалық электр 

көлігінің 

түйіспелі торабы 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

5 4 

Жоғары 

математика 

(I,II), Физика І, 

Электртехника

ның 
теориялық 

негіздері (I,II), 

Механика, 

Электротехник

алық 

материалтану ,  
Ақпараттық-

өлшеу 

техникасы 

Электр 

жабдықтарын 

техникалық 

диагностикала

у және 

жөндеу 

Білуге тиіс: Қалалық электр көлігінің байланыс желісінің барлық элементтерінің құрылысы мен 

жұмыс істеу принципі; Қалалық электр көлігінің байланыс желісінің қауіпсіздік техникасы мен 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу ережесі; Қалалық электр көлігінің байланыс желісін 

ұстаудың сенімділігі мен үнемділігі. 
Меңгеруі керек : тартымдық электрмен жабдықтау жүйесін жетілдіруді және түйіспелік 

аспалардың электр көлігімен өзара әрекеттесуін ескере отырып, түйіспелік желіні есептеу, 

жобалау және пайдалану; Қалалық электр көлігінің түйіспелік желісін секциялау және 

қоректендіру схемасын жасау; Қалалық электр көлігінің түйіспелік желісінің жоспарын жасау. 

Дағдысы болу керек: Қалалық электр көлігінің байланыс желісі құрылғыларын есептеу, 

жобалау және пайдалану. 

Құзыретті болуы тиіс : Қалалық электр көлігінде жоғары сенімділік пен сапалы ток көзін 

қамтамасыз ете отырып, Қалалық электр көлігін дамыту мәселелерінде. 
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KKTKS  3306 

Қалалық көліктің 

тартым қосалқы 

станциялары 

БП/ 

ЖООК 

Е
м

ти
х

ан
 

6 6 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері (I,II), 

Электр 

машиналары, 
Электр 

желілері мен 

жүйелері 

Релелік 

қорғаныс 

және 

автоматика , 

Дәстүрлі емес 
энергия 

көздері 

Білуге тиіс: қалалық көліктің тартқыш қосалқы станцияларының жабдығы; техникалық 
пайдалану ережесі, электр қондырғыларын орнату ережесі және электр қондырғыларында 

жұмыстарды қауіпсіз жүргізу ережесі; пайдалану процесіндегі негізгі жабдықтың жай-күйі мен 

серпіні; электр техникалық бұйымдарды, электр жабдығы жүйелері мен олардың элементтерін 

сынауды жүргізу жоспарлары, бағдарламалары мен әдістемелері; техникалық шарттарды, 

жобаларды, стандарттарды, техникалық сипаттамаларды, сондай-ақ технологиялық процестер 

мен регламенттердің сипаттамаларын әзірлеу кезектілігі. 

Меңгеруі керек: жабдықтарды жаңғырту жобасын іске асыруды жоспарлау, объектіні қайта 

құру немесе жаңа технологиялық процесті құру және енгізу; қалалық көліктің тартқыш қосалқы 

станциясын, сондай-ақ қалалық көліктегі технологиялық процестер мен технологиялық 

операцияларды жобалау кезінде ақпараттық технологияларды пайдалану; техникалық 

шарттардың, стандарттардың, техникалық сипаттамалардың, сондай-ақ технологиялық 

процестер мен регламенттердің сипаттамаларының жобаларын әзірлеу. 
Дағдысы болу керек: электротехникалық жабдық пен оның элементтерінің алдын алу және 

типтік сынақтарын жүргізу жоспарларын, бағдарламалары мен әдістемелерін әзірлеу; 

техникалық қызмет көрсетудің технологиялық процестерінің сапасын қамтамасыз ету 

процестерін талдау, синтездеу және оңтайландыру әдістерін қолдану, өнімді алдын алу 

сынақтары мен сертификаттау; экспериментті автоматтандырылған жүргізу жүйелерін әзірлеу 

және пайдалану; модельдеу және нәтижелерді өңдеудің компьютерлік технологияларын 

пайдалану.  

Құзыретті болуы тиіс: қалалық көліктің тартқыш қосалқы станцияларының негізгі 

жабдықтарымен байланысты барлық мәселелер бойынша. 

DEEK  4309  
Дәстүрлі емес 

энергия көздері 

БП/ 

ЖООК 

 

Е
м

ти
х
ан

 

 

 

7 

 

 

 

5 

 

 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері (I,II), 

Электр 

машиналары 

Диплом 

алдындағы 

практика, 

диплом 

жұмысын 

жазу 

Білуі тиіс: дәстүрлі емес энергия көздерінің энергиясын жылу, механикалық және электр 

энергиясына түрлендіру принциптерін; дәстүрлі емес энергия көздерінің энергетикалық 

жабдықтарының құрылымын, жұмысын және пайдалану негіздерін.;  

Меңгеруі керек : дәстүрлі емес энергия көздерінің қондырғыларын жобалаумен байланысты 

практикалық міндеттерді шешу; дәстүрлі емес энергия көздерін орнатуға техникалық және 

жобалық құжаттаманы әзірлеу және дұрыс ресімдеу;  

Дағдысы болу керек: сыртқы жағдайларға байланысты дәстүрлі емес энергия көздерінің қандай 

да бір түрлерін жобалауды орындау кезінде;  

Құзыретті болуы тиіс : дәстүрлі емес әдістердің көмегімен энергия алудың ғылыми 

принциптерінде. 
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EKBZh  4310 

Электр көлігін 

басқару жүйелері 

БП/ 

ТП 

Е
м

ти
х

ан
 

7 5 

Электртехника

ның 

теориялық 

негіздері (I,II), 

Электр 

желілері мен 

жүйелері ,  

Электромехан

ика және 

электротехник
алық 

жабдықтар, 

Электромагни

ттік 

сыйсымдылық 

Диплом 

алдындағы 

практика, 

диплом 

жұмысын 
жазу 

Білуге тиіс: электр тізбектерін талдау және модельдеу әдістерін қолдана отырып, тұрақты және 
ауыспалы токтың электр көлігін басқару жүйесін құру принциптері; Электр механикалық 

кешендер жабдықтарының жұмыс режимдері мен параметрлері. 

Меңгеруі керек: Электр механикалық кешендер жабдықтарының талап етілетін жұмыс 

режимдеріне сәйкес электр жетектерін басқару жүйелерінің параметрлерін есептей білу; Электр 

тізбектерін талдау және модельдеу әдістерін пайдалана отырып, үлгілік тораптар негізінде 

электр жетектерін басқару жүйесін әзірлеу. 

Дағдыларға ие болу: әр түрлі жұмыс режимдерінде электромеханикалық кешендер 

жабдықтарын теориялық және эксперименттік зерттеу; электр көлігін басқару жүйелерін 

синтездеу кезінде электр тізбектерін талдау және модельдеу әдістерін практикалық пайдалану. 

Құзыретті болуы тиіс : электр көлігін басқару элементтері мен құрылғыларын дамытудың 

негізгі бағыттарында. 

EZhZhRKA  4310 

Электрмен 

жабдықтау 

жүйелерінің 

релелік 

қорғанысы және 

автоматикасы 

Білуге тиіс: релелік қорғау және автоматтандырудың элементтік базасының даму үрдістері, 

пәннің даму тарихы; электрмен жабдықтау жүйелерінде релелік қорғау және автоматтандыру 

құрылғыларының қызметі, қызметі және қолдану саласы.  

Меңгеруі керек: электрмен жабдықтау схемасы элементтерінің (электр қозғалтқыштар, 

трансформаторлар, генераторлар, желілер) релелік қорғаныс құрылғыларын есептеуді жүргізу; 

сезімталдық бойынша әзірленетін қорғаныс құрылғыларын тексеру; өнеркәсіптік кәсіпорынның 

электрмен жабдықтау схемасы элементтерінің релелік қорғаныс және автоматика схемаларын 

әзірлеу; түрлі өндіруші фирмалар өнеркәсіптік кәсіпорындарда пайдалануға ұсынатын релелік 

қорғаныс және автоматтандыру құрылғыларының конструктивтік артықшылықтары мен 
кемшіліктерін талдау және сыни бағалау. 

Дағдыларға ие болу: электрмен жабдықтауды қорғау құрылғыларын есептеу; қысқа тұйықталу 

токтарын есептеу. 

Құзыретті болуы тиіс : релелік қорғаныс және Автоматтандыру элементтері мен құрылғыларын 

дамытудың негізгі бағыттарында. 

 Minor 

Пән 2 
Қосымша бағдарлама каталогына сәйкес (Минор) 
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жұмысты 

(жобаны) жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан 

дайындау және 

тапсыру 

  8 12 

Өндірістік 

және диплом 

алдындағы 

практика 

Дипломдық 

жұмысты 

қорғау 

Білуге тиіс: электрмен жабдықтау жүйесі, электр энергиясын өндіру, өндірісті ұйымдастыру 
және басқару принциптерін практикалық жағдайларда игеру, өнеркәсіптік кәсіпорынның 

электрмен жабдықтау жүйелерінің экономикалық көрсеткіштерін талдау, олардың сенімділігі 

мен үнемділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар.  

Меңгеруі керек: электр схемаларын әзірлеу, электр энергетикалық қондырғылардың жұмыс 

режимдері мен сипаттамаларын талдау; нақты ғылыми, техникалық, ұйымдастырушылық және 

әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану: 

өзіндік жұмыс жүргізу дағдыларын дамыту және бекіту. 

Дағдылары болуы тиіс: электротехникалық қондырғыларға қызмет көрсету, жөндеу, 

монтаждау жұмыстарын жүргізу және жабдықтарды баптау; электр энергетикалық жүйелер мен 

жекелеген құрылғылардың қазіргі заманғы элементтік базасында әзірлеу және жобалау; Электр 

энергетикасы саласындағы қазіргі заманғы ғылыми және практикалық проблемаларды шешу.  

Құзыретті болуы тиіс: электр станциялары мен қосалқы станцияларды жобалауға байланысты 
мәселелерде; кәсіби қызметтің барлық түрлерін ұйымдастыру, жоспарлау, жүргізу 

мәселелерінде; электр энергетикасына қатысты кәсіби қызметтің барлық аспектілерінде.  

 

Барлығы    240   
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4.  ӨЗАРА БАЙЛАНЫС АРАСЫНДАҒЫ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІМЕН ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ 
 

 Оқу нәтижесі (түлек дайын болуы керек) 

Р1 

Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны 

қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану (әлеуметтік, 

гуманитарлық, экономикалық) пәндер саласында базалық білімді 

меңгеру; 

ӘҚ 2, ӘҚ 3, ӘҚ 4, ӘҚ 5, 

ӘҚ 6, ӘҚ 7, ӘҚ 8, ӘҚ 9, 

ӘҚ 10, ӘҚ 14, ӘҚ 19, ПҚ 

13, ПҚ 14, ПҚ 15, ПҚ 18, 

КМҚ 1, КМҚ 3 

Р2 

Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін, әлемдік 

мәдениеттің базалық құндылықтарын білу және оларға өзінің Жеке 

және жалпы мәдени дамуында сүйенуге дайын болу, ойлау 

мәдениетін, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою 

және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеттерін меңгеру, 

әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді 

болу; 

ӘҚ 2, ӘҚ 3, ӘҚ 4, ӘҚ 5, 

ӘҚ 10, ӘҚ 11, ӘҚ 12,  

ӘҚ 18, ӘҚ 19, ПҚ 1, ПҚ 4,  

ПҚ 5, ПҚ 6, ПҚ 7, ПҚ 8, 

ПҚ 9, ПҚ 12, КМҚ 1, КМҚ 

3 

Р3 

Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық 

нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу 

және өзінің кәсіби қызметінде оларға бағдарлану;  

ӘҚ 7, ӘҚ 10, ӘҚ 11, ӘҚ 

12, ӘҚ 14, ӘҚ 15, ӘҚ, 

ӘҚ 18, ӘҚ 20, ӘҚ 21, ПҚ 

2, ПҚ 4, ПҚ 27, КМҚ 3, 

КМҚ 3  

Р4 

Іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және 

құқықтық нормаларын меңгеру; командада жұмыс істей білу, өз 

көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну; ымыраға келу, 

өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру; 

ӘҚ 6, ӘҚ 7, ӘҚ 8, ӘҚ 9, 1, 

ПҚ 2, ПҚ 3, ПҚ 4, ПҚ 5, 

ПҚ 6, ПҚ 7, ПҚ 8, ПҚ 9, 

КМҚ 3, КМҚ5 

Р5 

Заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларына ие болу, кәсіби 

қызмет саласында ақпараттық технологияларды пайдалана білу; 

теміржол көлігін электрмен жабдықтау жүйелері мен 

құрылғыларын зерттеу үшін математикалық және компьютерлік 

модельдеу әдістерін қолдана білу; қолданбалы бағдарламалар 

пакеттерін қолдана отырып, электрмен жабдықтау жүйелері мен 

құрылғыларын Компьютерлік жобалау және модельдеу 

технологиясын меңгеру; 

ӘҚ 2, ӘҚ 3, ӘҚ 4, ӘҚ 5, 

10, ӘҚ 18, ӘҚ 19, ПҚ 1, 

ПҚ 2, ПҚ 3, ПҚ 4, ПҚ 5, 

ПҚ 10, ПҚ 11, ПҚ 12, ПҚ 

29, КМҚ4, КМҚ5 

Р6 

Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу; 

өзінің кәсіби қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды 

пайдалануға қабілетті және дайын болу, кәсіпорынның сапа 

менеджменті жүйесін құру үшін құжаттаманы дайындауға қабілетті 

болу; Электр қондырғыларын пайдалану және жұмысты 

ұйымдастыру қағидаларында көзделген жедел құжаттаманы 

жасауға және ресімдеуге қабілетті болу; 

ӘҚ 2, ӘҚ 3, ӘҚ 4, ӘҚ 5, 

ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, 

ПК 6, ПК 7, ПК 8, ПК 9, 

КМҚ3, КМҚ5 

Р7 

Экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, 

қаржы туралы ғылыми түсініктерге ие болу. экономиканы 

мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну; қазіргі заманғы 

ақпараттық ағымдарға бағдарлай білу және әлемдік экономикадағы 

серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу; 

белгісіздік пен тәуекел жағдайында экономикалық және 

ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын 

меңгеру; 

ӘҚ 1, ӘҚ 4, ӘҚ 12, ӘҚ 14, 

ӘҚ 16, ӘҚ 17, ӘҚ 18, ӘҚ 

20, КМҚ5, КМҚ6 

Р8 Кәсіби салада білімдері мен түсініктерін көрсетуге қабілетті болу; 

жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта пайымдауға, қажет 

ӘҚ 1, ӘҚ 2, ӘҚ 4, ӘҚ 12, 

ӘҚ 14, ӘҚ 16, ӘҚ 18, ӘҚ 
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болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің бейінін өзгертуге, өзінің 

болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғынуға, кәсіби 

қызметін орындауға Жоғары уәждемеге ие болуға қабілетті болу; 

17, ӘҚ 20, ПК 9, ПК 10, ПК 

11, ПК 12, ПК 15, КМҚ4, 

КМҚ5 

Р9 Объектілер мен жүйелер туралы ақпаратты берудің және 

түрлендірудің негізгі жүйелерінің құрылымы мен мүмкіндіктерін 

талдау; кәсіпорын ресурстарын пайдалану және қалыптастыру 

жөніндегі ақпаратты жүйелендіруге және қорытындылауға, 

әріптестермен кооперацияға және ұжымдағы жұмысқа, 

орындаушылардың шағын ұжымдарының жұмысын ұйымдастыруға 

дайын болу; 

ӘҚ 2, ӘҚ 3, ӘҚ 4, ӘҚ 5, ӘҚ 

13, ӘҚ 14, ӘҚ 18, ӘҚ 20, 

ПК 1,ПК 2, ПК 3, ПК 4,ПК 

9, ПК 10, ПК 11, ПК 12, ПК 

15,ПК 24,  ПК 25, ПК 26, 

КМҚ4, КМҚ5 

Р10 Өндірістік-технологиялық қызметке, жабдық жұмысының оңтайлы 

режимінің параметрлерін белгілеуге, қосалқы станциялардың, 

электр жүйелері мен желілерінің техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін жетілдіру, жетілдіру және жақсартуға, өнеркәсіптің 

әртүрлі салаларындағы кәсіпорындарды электрмен жабдықтауға 

дайын болу, жобаланатын құрылғылар мен жүйелерге негізгі 

техникалық-экономикалық талаптарды тұжырымдау; 

ӘҚ 4, ӘҚ 5, ӘҚ 6, ӘҚ 7, ПК 

8, ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 

12, ПК 26, ПК 25, КМҚ5, 

КМҚ6 

Р11 Беру, тарату тәсілдерін білу және қайта құру, электр желілері мен 

энергия жүйелерінің жұмыс істеу заңдылықтары, электр 

техникасының, жоғары кернеулі техниканың теориялық негіздері; 

ӘҚ 3, ӘҚ 4, ӘҚ 5, ӘҚ 9,  

ПК 5, ПК6, ПК 7, КМҚ4, 

КМҚ5 

Р12 Автоматтандырылған басқару жүйелерін құру әдіснамасын меңгеру 

және оны электрмен жабдықтау жүйесін құрайтын электр 

қондырғыларына қатысты қолдана білу; 

ӘҚ 2, ӘҚ 14, ӘҚ 18, ӘҚ 20, 

ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 12, 

ПК 15, КМҚ5, КМҚ6 

 

Р13 

Өлшеу экспериментін жүргізе білу және өлшеу нәтижелерін 

бағалау, электрмен жабдықтау жүйелерінің электр жабдықтарына 

диагностика жүргізу; 

ӘҚ 1, ӘҚ 2, ӘҚ 3, ӘҚ 5, ӘҚ 

6, ӘҚ 7, ӘҚ 8, ӘҚ 9, ӘҚ 10, 

ӘҚ 12, ӘҚ 13, ӘҚ 14, ӘҚ 

19, ӘҚ 20, ПК 13, ПК 14, 

ПК 15, ПК 18, КМҚ4, 

КМҚ6 

Р14 Берілген ресурс және техникалық жағдай бойынша түйіспелі желі 

және электр беру желілері құрылғыларына, тартқыш және 

трансформаторлық қосалқы станцияларға, тартқыш Электрмен 

жабдықтаудың желілік құрылғыларына, автоматика және 

телемеханикаға техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді 

ұйымдастыру технологиясын, ережесі мен тәсілдерін, электрмен 

жабдықтау жүйелеріне қойылатын пайдалану-техникалық 

талаптарды білу; 

ӘҚ 2, ӘҚ 14, ӘҚ 18, ӘҚ 20, 

ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 12, 

ПК 15, КМҚ3, КМҚ5 

Р15 Тартымдық электрмен жабдықтау жүйесінің негізгі параметрлерін 

есептеу әдіснамасын меңгеру, тартымдық қосалқы станциялардың 

және Тартымдық Электрмен жабдықтаудың желілік 

құрылғыларының қозғалыс көлеміне және өзге де елеулі 

жағдайларға байланысты орналасу орындарын таңдау 

ӘҚ 2, ӘҚ 10, ӘҚ 14, ӘҚ 18, 

ӘҚ 20, ӘҚ 21, ПК 5, ПК 6, 

ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 12, 

ПК 15, ПК 27, ПК 28, 

КМҚ4, КМҚ6 
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5. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША МОДУЛЬДЕРІМЕН ИГЕРІЛГЕН 

КРЕДИТТЕРДІҢ КӨЛЕМІН КӨРСЕТЕТІН ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕСІ 
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1 1 5 1 1 28    2 900 30 

2 5 3  27 1   2 900 30 

2 3 1 3 2 28    2 900 30 

4 1 4  25  3  2 900 30 

3 5  6  30     900 30 

6  3 2 27  3   900 30 

4 7  4 2 30     900 30 

8      18 12  900 30 
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