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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ Название поля Примечание 

1  Регистрационный номер  

2  Код и классификация области 

образования 

6В07- Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли 

3  Код и классификация направлений 

подготовки 

6В071 –Инженерия и инженерное дело  

4  Группа образовательных 

программ 

В065 – Автотранспортные средства 

5  Наименование образовательной 

программы  

6В07100 – «Транспорт, транспортная техника и 

технологии» 

6  Вид ОП Действующая ОП 

7  Цель ОП 1.–Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области транспорта, 

транспортной техники и технологий, 

востребованных на рынке труда, обладающих 

высоким уровнем профессиональных и 

нравственных качеств, способных решать задачи 

проектирования, эксплуатации и ремонта 

транспортной техники в условиях глобализации 

мирового сообщества; 

2.–Формирование способности находить 

компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании и принимать оптимальные 

решения в области проектирования, 

конструирования, модернизации, эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспорта, 

транспортной техники и технологии, их 

агрегатов, систем и элементов; владеть культурой 

мышления; 

3.–Содействие формированию готовности 

выпускников к экономичному и безопасному 

использованию природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте, 

сервисном обслуживании транспорта, 

транспортной техники и технологии.  

8  Уровень по МСКО 6 

9  Уровень по НРК 6 

10  Уровень по ОРК 6 

11  Отличительные особенности ОП  возможность освоения дополнительной 

образовательной программы (Minor) 

12  Перечень компетенций Универсальные компетенции (УК): 

УК1- способность понимать закономерности 

исторического процесса и место человека в 

историческом процессе, готовность уважительно 

 



и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия, руководствоваться ими в 

профессиональной деятельности 

УК2-способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно 

значимые философские проблемы, умение  

основываться на базовых знаниях в области 

общегуманитарных наук в процессе 

формирования своего; умение использовать 

гуманитарные знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК3-способность понимать принципы 

функционирования современного общества, 

социальных, политических механизмов и 

регуляторов общественных отношений, 

способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы;способность осознания 

психологических процессов  развития личности в 

социуме, умение использовать полученные 

знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности.  

УК4- 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. 

УК7- 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, 

УК9- способность структурировать данные, 

создавать математическую модель ситуации, 

анализировать и преобразовывать, применять 

естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности 

УК10 –способность к ориентации в правовых 

отношениях, умение использовать нормативно-

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности, осознание опасности 

коррупционной деятельности для государства и 

общества 

УК11- способность использовать знание 

основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1 – знать сущность и назначение процессов, 

происходящих в цилиндре ДВС при реализации 

действительного цикла;-закономерности и 

наиболее эффективные методы превращения 

химической энергии топлива в работу в ДВС; 

ПК 2 – в результате изучения дисциплины 

студент должен знать основы расчётов, 

проектирования и исследования современных 

металлоконструкций, наземных транспортно-

технологических машин; основные уравнения 

состояния материалов и простейших 

металлоконструкций, наземных транспортно-

технологических машин; принципы 

графического изображения деталей и узлов 

грузоподъёмных машин; пользоваться 

справочной литературой по направлению своей 

профессиональной деятельности; пользоваться 

современными средствами информационных 

технологий и машинной графики. 

ПК 3 – знать основы проектирования 

современных установок, методы надежной и 

экономичной эксплуатации установок; 



составлять техническое задание на 

проектирование установки; выполнять 

конструкторские расчеты основного 

оборудования установки;. 

ПК 4 – знать: конструкцию всех типов вагонов и 

контейнеров, назначение, устройство и 

взаимодействие узлов и деталей; основные 

тенденции развития конструкций вагонов и 

контейнеров, параметры и характеристики 

современных типов вагонов и контейнеров; 

сварочного оборудование; характеристики 

типового сварочного оборудования; сварочные и 

наплавочные материалы (электроды, электродная 

проволока, флюсы, защитные газы 

ПК5 – знать: основные параметры локомотивов, 

исходя из их назначения и конкретных условий 

эксплуатации; основные характеристики 

экипажной части локомотива на основе 

показателей назначения и критериев 

безопасности движения; конструктивные 

параметры и энергетические показатели 

вспомогательного оборудования и систем 

автономных локомотивов; 

достижения отечественных ученых и 

специалистов в развитии и совершенствовании 

локомотивной техники; основные параметры 

зарубежных автономных локомотивов и их 

основных агрегатов и систем; параметры 

конструкций и свойства перспективных 

локомотивов и локомотивов, работающих на 

альтернативных видах топлива. 

ПК6 – приобретение навыков правильного 

подбора и рационального использования 

измерительных преобразователей в соответствие 

с требуемой точностью измерений и условиями 

эксплуатации; принцип построения и способы 

реализации импульсных и цифровых устройств 

на основе п/п приборов. 

ПК7 – проектировать и проводить испытания 

приборов и тормозного оборудования, 

производить тормозные расчёты, оценивать 

техническое состояние тормозного оборудования 

подвижного состава; проектировать и  проводить 

испытания приборов и тормозного 

оборудования;производить тормозные расчёты; 

оценивать техническое состояние тормозного 

оборудования подвижного состава. 

ПК8 – иметь представление о роли бакалавра-

автомобилиста в ускорении научно-технического 

прогресса на транспорте в части 

совершенствования конструкции двигателя для 

работы на АВТ, реконструкции автомобиля для 



улучшения его эксплуатационных свойств при 

использовании АВТ и т.д., а также в 

ресурсосбережении и охраны окружающей 

среды; 

ПК9 – знать устройство, принципы действия и 

технико-эксплуатационные характеристики 

машин, применяемых в транспортно-складских 

комплексах; уметь организовывать погрузочно-

разгрузочные работы на станции и подъездных 

путях, сокращение времени простоя вагонов под 

грузовыми операциями; иметь представление о 

мероприятиях, направленных на развитие 

магистральных и промышленных транспортно-

складских систем, на совершенствование 

взаимодействия железнодорожного с другими 

видами транспорта через ТСК. 

ПК10 – студенты должны уметь определять 

сферы целесообразного использования 

автомобилей и автопоездов в зависимости от 

конкретных условий перевозок, вида и свойств 

грузов, уметь производить расчеты и анализ 

эксплуатационных показателей, уметь 

организовывать контроль за работой 

автомобильного подвижного состава и его 

использования. Умение анализировать дорожные 

условия является важным фактором в разработке 

эффективных и безопасных маршрутов движения 

подвижного состава; 

ПК11 – знать: функциональное назначение 

подсистем, узлов, агрегатов и приборов систем ;- 

санитарно – гигиенические нормы, как основу 

выбора параметров систем КВВ, правила техники 

безопасности при их техническом обслуживании, 

эксплуатации и ремонте;  конструкцию узлов, 

агрегатов и приборов, их технические 

характеристики, принципы регулирования, 

ручного и автоматического управления; 

ПК12 –быть готовым к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и 

модернизации транспортного оборудорвания; 

ПК13 – умение определять качество топливо-

смазочных материалов и технических жидкостей 

обеспечивать правильное хранение и 

использование топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; знать: условия работы и 

экслуатационно-технические требования к 

топливам, смазочным материалам и 

охлаждающим жидкостям; основные показатели 

качества топлив, смазочных материалов и 

охлаждающей жидкости; системный подход к 

рациональному использованию топлив, 

смазочных материалов и охлаждающей 



жидкости. 

ПК 14 знать основы функционирования 

производства, методы и принципы организации 

производства; приобрести практические навыки 

решения комплекса задач по рациональной 

организации и планированию производства; 

владение основами и технологиями 

маркетинговой деятельности в отдельных 

отраслях и сферах деятельности 

ПК15 – в результате изучения дисциплины 

студент должен знать: назначение, требования, 

классификацию ДВС, принцип работы ДВС; 

знать сущность и назначение процессов, 

происходящих в цилиндре ДВС 

ПК16 –быть готовым самостоятельно оценивать 

отдельные стадии работ широкого внедрения 

автоматизации и, в частности, одной из ее главных 

областей; иметь представление о современном 

состоянии автоматического регулирования 

конкретных механизмов автомобиля (трактора); 

знать структурные схемы; режимы работы; 

классификацию автоматических регуляторов 

прямого действия; механические  автоматические 

регуляторы прямого действия; пневматические 

автоматические регуляторы прямого действия; 

классификация автоматических регуляторов 

непрямого действия; автоматические регуляторы 

непрямого действия без обратной связи. 

ПК17 – получение студентами сведений об 

основных принципах работы, характеристик и 

технико-экономических показателях автономных 

локомотивов с различными типами 

энергетических установок и передач мощности; 

изучение устройства, условий работы  и 

эксплуатации узлов экипажной части и 

вспомогательного оборудования автономных 

локомотивов и методов расчета и выбора их 

конструктивных и энергетических параметров; 

представлять современное состояние 

локомотивостроения и локомотивного парка 

железах дорог, задачи по его модернизации, 

перспективному развитию и улучшению 

технического состояния; 

ПК18 – уметь составлять техническое задание на 

разработку системы автоматизации, выбирать 

рациональный вариант автоматизации процессов 

изготовления и ремонта вагонов, осуществлять 

построение и расчет систем автоматического 

управления, основанных на универсальных 

средствах автоматики, анализировать процессы 

автоматического управления технологическим 

оборудованием; 



ПК19- быть способным к 

самосовершенствованию рассчитывать основные 

эксплуатационные характеристики транспортной 

техники, осуществлять выбор энергетического 

оборудования; 

ПК20 – знать общее устройство локомотивов; 

основные принципы технического обслуживания; 

принципы взаимодействия основных 

подразделений по технической эксплуатации и 

сервисного обслуживания;основы 

проектирования и расчета времени эксплуатации 

транспортной техники.; 

ПК 21 –уметь приобретать основные принципы 

образования и реализации силы тяги; принципы 

взаимодействия основных элементов и узлов 

локомотивов,  их конструкция (дизель, 

электрическое и вспомогательное оборудование, 

а также экипажная часть); 

- основы проектирования и расчета локомотива. 

 

Профессионально-специализированные 

компетенции (ПСК):  

ПСК 1 Выполнять планы работы депо, Филиала, 

Департамента в установленные сроки, выполнять 

поручения, поставленных задач Филиала, 

Департамента. Контролировать соблюдение 

работниками депо норм и требований 

Законодательства РК, актов государственных 

органов и иных документов, относящихся к 

деятельности предприятия. Обеспечивать 

контроль над подчиненными работниками в 

части выполнения ими требований 

технологического процесса и инструкций по 

охране труда, направленных на обеспечение 

безопасности движения поездов, на охрану труда 

и технику личной безопасности работников.Знать 

законодательные и нормативные акты, 

инструкции, приказы, правила и другие 

документы, используемые в производственной 

деятельности предприятия, технологические 

процессы работы участков Депо, порядок и 

методы технико-экономического и текущего 

производственного планирования. 

ПСК-2   Знать технологический процесс работы 

ПТО. Инструкцию по техническому 

обслуживанию вагонов в эксплуатации. 

Инструкцию по применению средств измерения 

при техническом обслуживании вагонов. 

Руководящие документы по ремонту и 

техническому обслуживанию деталей вагонов, 

Порядок регистрации поступивших актов 

рекламаций ф. ВУ-41.Технологию и порядок 



расследования узлов и деталей вагонов, не 

выдержавших гарантийный срок эксплуатации 

после проведенного ремонта. Порядок 

составления актов рекламации ф. ВУ-41.Правила 

по ведению рекламационной –претензионной 

работы с вагонами, не выдержавших 

гарантийных сроков после проведения им 

ремонтов. Формы и отчетность, направленные с 

Департамента вагонного хозяйства. 

ПСК-3  Знать Инструкция по техническому 

обслуживанию вагонов в эксплуатации. 

Инструкция по техническому обслуживанию 

тормозов подвижного состава. Технологический 

процесс работы ПТО, КПТО, КП, ППВ, ТОР, 

типовой технологический процесс работы ПТО, 

КПТО, КП. Информировать собственника вагона 

об отцепке неисправного вагона и необходимости 

предоставления на давальческой основе 

необходимых запасных частей для ремонта 

вагона. Определять требуемый объем ремонта 

неисправного вагона с составлением 

подтверждающих документов. Вести учет 

исправных и неисправных запасных частей 

вагонов собственности предприятия и 

предоставленных на давальческой основе 

собственником вагонов. Использовать 

рационально исправные запасные части 

собственности предприятия при ремонте вагонов. 

Пополнять неснижаемый минимальный запас 

запасных частей для текущего ремонта и 

технического обслуживания вагонов.  

ПСК-4 Способность организовывать 

эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт вагонов различного типа и назначения, их 

тормозного и другого оборудования, 

производственную деятельность подразделений 

вагонного хозяйства; способностью 

проектировать вагоны, их тормозное и другое 

оборудование, средства автоматизации 

производственных процессов, оценивать 

показатели качества, надежности, технического 

уровня и безопасности вагонов, качества 

продукции (услуг) и технического уровня 

производства с использованием современных 

информационных технологий, диагностических 

комплексов и систем менеджмента качества 

ПСК 5 Знать устройства вагонов и 

взаимодействия их узлов и деталей; уметь 

различать типы вагонов, ориентироваться в их 

технических характеристиках, определять 

требования к конструкциям вагонов;  умением  

определять параметры вагонов, показатели 



качества и безопасности конструкций кузовов и 

узлов грузовых и пассажирских вагонов при 

действии основных нагрузок с использованием 

компьютерных технологий;  владением  

основными характеристиками эксплуатируемого 

и нового вагонного парка, методами расчета и 

нормирования сил, действующих на вагон, 

методами расчета напряжений и запасов 

прочности, методами анализа конструкций, 

прочности и надежности вагонов и их узлов, 

основными положениями конструкторской и 

технологической подготовки производства 

вагонов 

ПСК 6 Знать Нормативно-правовые акты, 

определяющие основные направления 

экономического и социального развития в 

области железнодорожного транспорта в объеме, 

необходимом для выполнения должностных 

обязанностей. Правила технической 

эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения должностных 

обязанностей. Технологию производственных 

процессов в структурном подразделении 

организации железнодорожного транспорта 

ПСК-7 Выполнять технологию 

производственных процессов в структурном 

подразделении организации железнодорожного 

транспорта. Требования охраны труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности в 

объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей. Экономику, 

организацию производства, труда и управления 

на железнодорожном транспорте в объеме, 

необходимом для выполнения должностных 

обязанностей. Трудовое законодательство 

Республики Казахстан в объеме, необходимом 

для выполнения должностных обязанностей. 

ПСК-8 Составлять при необходимости акт 

рекламации, руководствуясь при этом 

действующими нормативными правилами, 

договорами и инструкциями. После сбора всех 

материалов предоставление в планово-

экономический отдел филиала, для 

своевременного возмещения нанесенного 

материального ущерба с виновных предприятий 

и причастных лиц. Готовить материалы для 

разбора с привлечением представителей 

причастных ремонтных предприятий и 

локомотивных бригад, путем отбора объяснений 

у причастных лиц по факту нарушений, сбора 

иных документов, свидетельствующих о 

нарушениях  знать порядок расследования 



случаев захода локомотивов на МПР, случаев 

нарушения безопасности движении поездов по 

неисправности локомотивов, знать устройства 

электровоза и тепловоза (МВПС).Кодекс деловой 

этики.  

ПСК9 Уметь принимать решения по улучшению 

качества технического обслуживания 

локомотивов. Участвовать в разработке планов 

повышения эффективности производства, знать 

технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение и режимы работы 

оборудования локомотива, правила его 

эксплуатации, знать устройства автономных 

локомотивов, их основного и вспомогательного 

оборудования и условий их эксплуатации; 

владением методами выбора основных 

параметров и технико-экономических 

показателей работы автономного локомотива;  

умением выбирать основное и вспомогательное 

оборудование и конструктивные параметры 

экипажной части;  владением методами 

проектирования и  математического 

моделирования рабочих процессов узлов и 

агрегатов автономных локомотивов с 

использованием информационных технологий  

ПСК-10 знать устройства электрических передач 

автономных локомотивов;  умением 

рассчитывать и анализировать характеристики и 

параметры электрических передач автономных 

локомотивов, применять основные методы 

расчета конструкции тяговых электрических 

машин и статических преобразователей 

автономных локомотивов;  владением методами 

выбора элементов электрических передач 

автономных локомотивов и анализа технико-

экономических показателей работы 

электрических передач, навыками эксплуатации, 

испытаний и настройки электрических передач 

автономных локомотивов ; 

ПСК 11 знать электрическое оборудования 

автономных локомотивов и особенностей его 

эксплуатации; умением рассчитывать элементы и 

узлы электрического оборудования автономных 

локомотивов, применять методы моделирования 

и расчета электрических схем силовых цепей и 

цепей регулирования энергетической передачи, 

цепей управления и защиты электрического 

оборудования; владением навыками чтения и 

разработки электрических схем автономных 

локомотивов, навыками определения 

неисправностей в электрических схемах и 

настройки элементов электрического 



оборудования автономных локомотивов ; 

ПСК -12 знать инфраструктуры локомотивного 

хозяйства и особенностей эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

автономных локомотивов и его оборудования; 

способностью организовывать техническую 

эксплуатацию локомотивов и производственную 

деятельность подразделений локомотивного 

хозяйства, организовывать и планировать работу 

локомотивных бригад; владением способами 

определения показателей работы подразделений 

локомотивного хозяйства и систем эксплуатации 

локомотивов с использованием компьютерных 

технологий 

ПСК-13 знать законодательные и иные 

нормативные правовые акты Республики 

Казахстан, акты государственных органов, 

регламентирующих производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую 

деятельность предприятия, центра технического 

осмотра, выполнять Внутренний трудовой 

распорядок, нормы трудового законодательства, 

в том числе правила по охране труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты.  

ПСК 14 Формировать системы контроля 

деятельности центра технического осмотра. 

Проводить анализ экономического и 

технического развития центра технического 

осмотра, выполнения планов с принятием 

корректирующих мер. Контролировать 

своевременность осуществления платежей в 

государственный бюджет, накопительный 

пенсионный фонд, соблюдение трудовых 

договоров, производственных показателей, с 

принятием корректирующих мер. 

Контролировать соблюдение локальных 

нормативных актов о дисциплине персонала с 

принятием корректирующих мер. 

Контролировать соблюдение требований по 

охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной 

защиты. 

ПСК 15 Осуществлять проектирование центра 

технического осмотра, включая выбор 

планировочного решения, мощности центра 

технического осмотра на основе знаний 

номенклатуры средств технического 

диагностирования, рациональной 

последовательности и трудоемкости 

выполняемых операций технического 

диагностирования, пропускной способности 



пунктов технического осмотра и анализа 

рыночного спроса на услуги. Осуществлять 

контроль правильности и своевременности 

выполнения поставленных задач работникам 

предприятия. 

ПСК 16 Знать правила использования средств 

технического диагностирования и методы 

измерения параметров рабочих процессов узлов, 

агрегатов и систем транспортных средств. 

Нормативные правовые и нормативные 

технические акты в области безопасности 

дорожного движения на автомобильном 

транспорте, в том числе основные положения по 

допуску транспортных средств к эксплуатации. 

Основы информационных технологий. 

ПСК-17 Организовать разработку и контроль 

реализации планов (графиков) осмотров, 

профилактических ремонтов средств 

технического диагностирования, 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для реализации 

методов проверки технического состояния 

транспортных средств, утверждение этих планов 

(графиков). Утверждать, составлять договора и 

заявки на эксплуатацию средств технического 

диагностирования. Устройства, принцип работы 

и обслуживания средств технического 

диагностирования, дополнительного 

технологического оборудования, необходимого 

для реализации методов проверки технического 

состояния транспортных средств; 

ПСК 18 Определять специфику района 

деятельности предприятия, провести 

обследование и анализ грузопотока. Проводить 

обследование состояния дорог на маршрутах 

движения, погрузочно-разгрузочных пунктов, 

подъездных путей к местам выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ, остановочным 

пунктам с целью проверки их состояния и 

подготовленности. Разрабатывать схемы 

маршрутной сети и расстояний перевозок. 

Подготовить материалы для заключения 

договоров и соглашений на перевозки. Закон 

Республики Казахстан о дорожном движении. 

Закон Республики Казахстан об автомобильном 

транспорте 

ПСК 19 Производить распределение автомобилей 

с учетом вида и рода перевозимого груза, 

максимального использования грузоподъемности 

и обеспечения сохранности груза. 

Разрабатывать график сменности водителей. 

Разрабатывать и готовить к утверждению 



дифференцированные маршрутные нормы 

расхода топлива для подвижного состава, 

работающего на постоянных маршрутах. 

Осуществлять контроль за качеством оказания 

транспортных услуг (соблюдения графиков, 

планов работ, маршрутов перевозки, условий 

договоров перевозки и пр.). Осуществлять 

контроль за расходом горюче-смазочных и 

эксплуатационных материалов. Осуществлять 

своевременное и качественное ведение учета и 

отчетности о работе подвижного состава 

автомобильного транспорта, выполнении 

графиков, плана работ. 

ПСК-20 Нормы расхода горюче-смазочных 

материалов, запасных частей и шин при 

технической эксплуатации автотранспортных 

средств, предусмотренные технической 

документацией на данный транспорт либо 

установленные в учетной политике предприятия 

об утверждении технических и технологических 

норм расхода сырья, материалов и топлива, либо 

определенные постановлением Правительства 

Республики Казахстан об утверждении норм 

расходов горюче-смазочных материалов для 

государственных органов Республики Казахстан 

и расходов на содержание автотранспорта. 

Разрабатывать и проводить мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и контролировать их выполнение. 

Осуществлять сверку данных о дорожно-

транспортных происшествиях, в которых 

участвовал подвижной состав предприятия, с 

данными административной полиции. 

Разрабатывать или участвовать в разработке 

проектов внутренних нормативных актов по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения, в том числе при перевозке 

крупногабаритных, тяжеловесных и опасных 

грузов. Организовывать и проводить 

агитационно-массовую работу по безопасности 

дорожного движения в коллективе 

13  Форма обучения Очное  

14  Язык обучения Казахский, русский 

15  Объем кредитов 240 

16  Присуждаемая академическая 

степень 

Бакалавр техники и технологии по ОП 6В07100 – 

Транспорт, транспортная техника и технологии 

17  Наличие приложения к лицензии 

на направление подготовки кадров 

№KZ58LAA00004977 от 29.05.2015 г. 

18  Наличие аккредитации ОП Есть 

19 Наименование аккредитационного Независимое Казахстанское Агентство по 



органа Обеспечению Качества в Образовании 

(НКАОКО) 

20 Срок действия аккредитации 5лет с 29.03.2021 по 28.03.2026гг 



2. Модель выпускника 

 

№ Название поля  Примечание  

1. Наименование образовательной 

программы 

6В07100- «Транспорт, транспортная техника и 

технологий» 

2. Присуждаемая академическая 

степень 

Бакалавр  техники и технологий по 

образовательной программе 6В07100 «Транспорт, 

транспортная техника и технологий» 

3. Результаты обучения в 

соответствии с Дублинскими 

дескрипторами 

1)демонстрировать знания и понимание в области 

транспортной техники, основанные на передовых 

знаниях в области транспортной инфраструктуры; 

2)применять знания и понимания на 

профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы в области 

транспортной техники; 

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 транспортной 

техники; 

5)навыки обучения, необходимые для 

самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в области транспортной техники; 

6)знать методы научных исследований и 

академического письма и применять их в области 

транспортной техники; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных зависимостей между ними в  

области транспортной инфраструктуры; 

8)понимать значение принципов и культуры 

академической честности. 

4. Результаты обучения по 

образовательной программе 

РО1 обладать базовыми знаниями в области 

естественнонаучных (социальных,гуманитарных, 

экономических) дисциплин, способствующих 

формированию высокообразованной личности с 

широким кругозором и культурой мышления;  

РО2 уметь ориентироваться в современных 

информационных потоках и адаптироваться к 

динамично меняющимся явлениям и процессам в 

мировой экономике; 

РО3 знать об условиях формирования личности, ее 

свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей природной  среды; 

РО4 обладать способностью к применению знаний 

на практике, в том числе умением составлять 



математические модели типовых 

профессиональных задач и находить способы их 

решений, интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического 

результата; 

РО5 знать основы правовой системы и 

законодательства Республики Казахстана, 

соблюдать нормы деловой этики, владеть 

этическими и правовыми нормами поведения; 

РО6 знать методы расчета стержневых элементов, 

конструкции на прочность, жесткость и устойчиво 

сть при статистических и динамических нагрузках 

с учетом ударных воздействии, правила 

выполнения и оформления конструкторской  

документации для построения чертежей,  

графическое решение инженерных задач; 

РО7 знать технологию конструкционных 

материалов, металлов, получения заготовок выбор 

технологических методов получения и обработки 

деталей, формирование способности использовать 

законы химии при изучении специальных 

дисциплин,  изучение законов технической 

гидромеханики и методов расчета, связанных с 

плавлением и движением жидкости; изучение 

типов, конструкции и схем гидравлической 

машины, гидропривода, гидроаппаратуры; знать 

практическое применение электрического 

оборудования и электроники на подвижном 

составе на основе анализа перспективных 

технологий, освоение приемов расчета, 

проектирования и реализации ГПС и ее элементов. 

РО8 знать конструкцию основных деталей и узлов  

всех типов локомотивов,  назначение, ремонт узлов 

и агрегатов. Методы контроля дизеля, виды 

смазочных материалов и технических жидкостей 

их назначения и свойства, основные сведения по 

электрическим машинам постоянного и 

переменного тока. Знать назначение оборудования 

высоковольтной камеры, системы управления 

электроподвижным составом, а также технологию 

ремонта локомотивов; 

РО9    знать состояние автомобильного транспорта 

в РК и за рубежом, тенденции их развития, пути 

улучшения конструкции и рабочих процессов, 

механизмов и систем автомобилей, методы оценки 

и анализа конструкции механизмов, техническое 

соятояние автомобилей, принцип действия, 

технические и регулировачные характеристики, 

диагностику различных систем, электрического и 

электронного оборудования; 

РО10 знать конструкцию всех типов вагонов и 

контейнеров, назначение, устройство и 



взаимодействие узлов и деталей; основные 

тенденции развития конструкций вагонов и 

контейнеров, параметры и характеристики 

современных типов вагонов и контейнеров, 

технологию ремонта вагонов; 

РО11  знать конструкцию и принцип действия 

узлов и агрегатов подъемно-транспортных машин, 

путевых и строительных машин, назначение, 

классификацию и технические характеристики, 

производительность путевых машин, расчет 

канатов, цепей, барабанов, материалы, 

применяемые для изготовления 

металлоконструкции; 

 РО12 знать принципы работы, транспорной 

техники, долговечность основынх элементов, 

долговечность силовых узлов,  основы технологии 

производства ремонта транспортной техники, 

нажежность узлов и агрегатов транспортной 

техники, техническое обслуживание и 

эксплуатацию транспортной техники. Знать 

показатели качества использования подвижного 

состава с целью обеспечения бесперебойной 

эксплуатации транспортных единиц. 

Взаимодействие  объектов инфраструктуры 

железнодорожного и автомобильного транспорта, а 

также систему безопасности движения при 

трможении транспортной техники. 

РО13 иметь представление о роли бакалавра-

транспорта в совершенствовании транспортно-

коммуникационной инфраструктуры, 

проектировании производства. Организация 

производства в обеспечении эффективной 

деятельности промышленного предприятия, 

изучение важнейших взаимосвязанных вопросов и 

факторов, продолжительности производственных 

циклов, повышения производительности труда, 

ресурсосбережении, ускорении научно-

технического прогресса; разрабатывать 

технологический процесс технического 

обслуживания, ремонта и диагностики деталей и 

узлов с применением средств механизации, 

автоматизации и сварочно-наплавочных работ; 

РО14 способность составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую 

техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным 

формам, следить за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и 

стандартов, критерии обоснования темы научного 

исследования, виды источников информации, 

структура организация научно-исследовательской 



работы, содержание научного поиска, 

теоретические и оформление результатов 

исследования;  

РО15 знать деловые и предпринимательские 

навыки, нормативно-правовые акты по охране 

труда, методы и средства защиты  от вредных и 

опасных веществ на производстве, развивать 

предпринемательское мышление, знать 

лицензирование и сертификацию в транспортной 

отрасли. 

5. Область   профессиональной 

деятельности 

Сферой профессиональной деятельности 

выпускника является материальное производство, 

которое включает в себя совокупность средств, 

способов и методов человеческой деятельности, 

направленных на решение комплексных задач, 

связанных с проектированием, эксплуатацией и 

ремонтом транспортной техники 

6. Объекты профессиональной 

деятельности 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников является :машиностроительные 

заводы , производящие транспортную технику и 

оборудование ; 

предприятия и организации, осуществляющие 

эксплуатацию транспортной техники; 

конструкторские, проектные и технологические 

организации; машиноремонтные предприятия; 

фирменные и дилерские центры 

машиностроительных и ремонтных заводов; 

маркетинговые и транспортно экспедиционные 

службы; системы материально-технического 

обеспечения, службы управления транспортом; 

7. Предмет профессиональной 

деятельности 

Предметами профессиональной деятельности 

являются транспортная техника и оборудование; 

энергетическое оборудование; ходовое 

оборудование; рабочее оборудование; сист емы 

привода транспортной техники; системы 

управления движением; системы 

жизнеобеспечения; оборудование для изготовления 

;испытания и утилизации транспортной техники; 

оборудование для технического оборудования 

иремонта транспортной техники, контрольно-

измерительные приборы для изготовления и 

эксплуатации транспортной техники; 

оборудование для автоматизации рабочих 

процессов транспортной техники 

8. Виды профессиональной 

деятельности 

- организационно-технологическая деятельность: 

разработка конструкторской, технологической, 

проектно-сметной документации на соз- дание и 

ремонт транспортной техники; организация работы 

коллектива исполнителей, учет различных мнений 

и принятие управленческих ре- шений; 

компромиссные решения с учетом различных 

требований (стоимости, качества, сроков 



исполнения и безопасности) при разных видах 

планирова - ния и определении оптимальных 

решений ; - учет различных видов затрат с целью 

обеспечения выпуска качественной продукции. ; - -

- производственно-управленческая деятельность: 

оптимизация технологий изготовления 

транспортной техники и оборудования; контроль 

качества технологических процессов, материалов и 

готовой продукции; выбор и эффективное 

использование материалов, оборудования и дру- 

гих средств для реализации производственных 

процессов; метрологическая проверка средств 

измерения показателей качества продукции; про- 

ведение мероприятий по стандартизации и 

сертификации транспортной техники и 

оборудования, технологии их изготовления и 

ремонта; орга- низация и управление службами, 

предприятиями, связанными с эксплуатацией и 

ремонтом транспортной техники;  

-проектная деятельность: определение целей и 

задач проекта, учет различных факторов при 

построении структуры их взаимосвязей и 

выявление приоритетных направлений решения 

задач; разработка и анализ вариантов решения 

проблем прогнозирования последствий, плани- 

рование и реализация проектов; разработка 

проектов машин и оборудования с учетом 

технологических, конструкторских, эстетических, 

эконо- мических и других параметров; 

использование информационных технологий при 

выборе материалов, транспортной техники и 

оборудования. 

9. Функции профессиональной 

деятельности 

Основными функциями профессиональной 

деятельности выпусников является; проведение 

работ по составлению технической документации 

и установленной дотчетности по утвержденным 

формам; проведение обучения и инструктажа по 

технике безопасности; охране труда и окружающей 

среды ; осуществление контроля выполнения 

тртребований по подготовке документации по 

менеджменту качества транспортной техники; 

10. Направления 

профессиональной 

деятельности 

Направления профессиональной деятельности 

включают:  

- совершенствование конструкции транспортной 

техники и оборудования; 

- комплексная механизация и автоматизация 

транспотной техники и технологических 

процессов; 

- установление и обеспечение оптимальных 

режимов работы транспортной техники и 

оборудования; 
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SIK 1101 

Современная 

история 

Казахстана 

 

ООД/ 

ОК 

 

Гос. 

экзамен 

 

1 

 

5 

История 

Казахстана 

(школьный 

курс) 

Философи

я 

Знать:  исторические основы и периоды становления государственности в 

контексте  всемирного  и евразийского исторического процесса;  

основополагающую роль исторического знания в формировании 

казахстанской идентичности и патриотизма 
Уметь:  соотносить  явления и события исторического прошлого с общей 

парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества 

посредством критического анализа; предлагать возможные решения 

современных проблем на основе анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации; анализировать особенности и значение 

современной казахстанской модели развития; формировать собственную 

гражданскую позицию на приоритетах взаимопонимания, толерантности и 

демократических ценностей современного общества 

Иметь навыки: исторического описания и анализа причин и следствий 

событий современной истории Казахстана; определять практический 

потенциал межкультурного диалога и бережного отношения к духовному 
наследию 

Быть компетентным: в умении демонстрировать знания и понимание в 

современной истории Казахстана; применять знания и понимания на 

профессиональном уровне, формулировать аргументы и решать проблемы в 

вопросах современной истории Казахстана 

 

Fil 2102 

Философия 

ООД/ 

ОК 

Экзамен 3 5 Культуролог
ия, 

Современная 

история 
Казахстана 

История и 
философия 
науки (курс 

магистрату
ры) 

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления философии;  

актуальные проблемы современной отечественной и мировой философии; 

Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;  

Иметь навыки: применять полученные знания в жизненных ситуациях и в 

анализе общественных явлений;    

Быть компетентным: в основных философских проблемах и направлениях в 

философии, в основных методах и подходах в изучении философских 

проблем современности. 
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Iya 1103 

Иностранный язык 

ООД/ 

ОК 

Экзамен 1,2,3 10 Иностранн

ый язык 

(школьный 

Професси

ональный 

иностранн

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 



 

курс) ый язык 

(магистра

тура) 

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) 1104 

Казахский  

(русский) язык 

ООД/ 

ОК 

Экзамен 1,2 10 Казахский 

(русский)яз

ык 

(школьный 

курс)  

Профилир

ующие 

дисципли

ны 

Знать: коммуникативный минимум для осуществления профессиональной 

речевой деятельности; грамматический минимум, необходимый для 

построения высказываний, различных типов специального текста; основные 

синтаксические конструкции, используемые в профессиональной речи; 

основные способы терминообразования; основные способы перевода; 

общетехнические и содержательное, структурное и коммуникативное 

строение касательно специальности.  
Уметь: понимать устную речь разговорно-бытового, официально-

делового (служебного), профессионального характера; извлекать 

информацию из учебной, технической литературы, деловой 

документации; перерабатывать научный текст, создавая на его основе 

план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию. 

Иметь навыки: коммуникативные, лингво-культурные и социокультурные; 

извлечения из текста необходимой информации, описывающей и 

интерпретирующей  ее в учебно-профессиональном общении; использование 

знаний о языковых формах выражения различных типов информации 

научного текста для решения учебно-профессиональных задач. 

Быть компетентным: в  продуцировании вторичных научных текстов: 

аннотации, тезисов, резюме, рефератов, докладов; в самостоятельном поиске 

научно-технической информации как основы профессиональной 

деятельности; при обмене информацией профессионального характера по 
определенной теме в рамках специальности. 
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IКТ 1105 

Информационно-

коммуникационны

е технологии  

(на анг.языке) 

ООД/ 

ОК 

Экзамен 2 5 Информати

ка 

(школьная 

программа) 

Английский  

язык 

(школьная 

программа) 

Выпускна

я 

квалифика

ционная 

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. 

 

POAK 1111 

Право и основы 

антикоррупционно

й культуры 

ООД/ 

КВ 

 

Экзамен 1 

 

5 

 

История 

Казахстана, 

Основы 

права 

(школьный 

курс) 

 

 
 

 

 

Философи

я  

Знать: основы права, основные положения Конституции Республики 

Казахстан; основные положения действующего законодательства Казахстана; 

сущность коррупции и причины ее происхождения; меру морально-

нравственной и правовой ответственности за коррупционные 

правонарушения; действующее законодательство, в том числе в области 

противодействия коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового 

регулирования и уметь обращаться к необходимым нормативным актам; 
ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон, 

защищать свои права и интересы; работать над повышением уровня 

нравственной и правовой культуры; задействовать духовно-нравственные 

механизмы предотвращения коррупции. 

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам 

применения норм в современный период; правового анализа различных 

документов; умение анализировать ситуации конфликта интересов и 

морального выбора; совершенствования антикоррупционной культуры; 

действия в ситуации конфликта интересов; 

Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и 

применения правовых норм на практике; в вопросах причин  возникновения  

и происхождения коррупции; в вопросах сущности и факторах коррупции, и 
ее различных проявлениях. 



 

 

ENPLVI 1111 

Экономика, 

навыки 

предпринимательс

тва, лидерства и 

восприимчивости 

инноваций 

ООД/ 

КВ 

 

Экзамен 1 

 

5 

 

История 

Казахстана, 

География, 

биология  

(школьный 

курс) 

 

 

Экономик

а 

предприят

ия 

 

 

 

 

 

Знать: закономерности развития экономических процессов; основные 

концепции, 

 созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; принципы 

функционирования рыночного механизма, саморегулирования и 

государственного воздействия на экономику; методы генерации 

предпринимательских идей; правовые аспекты предпринимательской 

деятельности; 

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления 

экономических явлений и процессов; применять на практике методы 
научного познания экономических явлений.  

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-

экономического развития национальной и мировой экономики; 

междисциплинарного подхода при решении экономических проблем; для 

овладения знаниями для повышения квалификации в течение всей жизни;  

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным 

генерировать новые идеи; владеть междисциплинарным подходом при 

решении экономических проблем 

 

EBZh 1111 

Экология и  

безопасность 
жизнедеятельност

и 

ООД/ 

КВ 

 

Экзамен 1 

 

5 

 

Биология, 

самопознан

ия 

(школьный 
курс) 

 

Охрана 

труда, 

написание 

дипломно
й 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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Kul 1108 

Культурология  

ООД/ 

ОК 

Экзамен 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. 

 

Psy 1109 
Психология  

 

ООД/ 

ОК 

Экзамен 1 2 Человек и 
общество, 

Самопознани
е  (школьный 

курс) 

Психологи
я 

управления 
(курс 

магистрату
ры) 

Знать: знать и понимать природу человеческой психики; владеть основными 

понятиями и категориями психологии; усвоить знания в области психологии 
личности; 

Уметь: уметь разбираться в особенностях человеческой деятельности, с 

учетом разной ее направленности; понимать психическую реальность с точки 

зрения ее изменчивости; 

Иметь навыки: применять психологические знания в будущей 

профессиональной деятельности и жизненных практических ситуациях  

Быть компетентным: приобрести системные знания по психическим 

процессам человека. 

Pol 1107 

Политология 

ООД/ 

ОК 

Экзамен 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. 

Soc 1106 

Социология 

ООД/ 

ОК 

Экзамен 2 2 Человек и 
общество, 
История 

Казахстана 

(школьный 
курс) 

Философия
, 

Культуроло
гия 

Знать: предмет, структуру и функции социологии, основные законы и 

категории изучаемой дисциплины;  природу социальных процессов, 

возникновения специфических интересов социальных общностей и групп; 

социальную структуру личности как субъекта социального действия и 

социального взаимодействия; основные социальные институты, 

обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; типы и 
структуру социальных организаций, механизм управления ими.  
Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в обществе  

Иметь навыки: социологического анализа и прогноза социальных 

(общественных) ситуаций; владения и применения знаний по социологии, 

позволяющие в полном объеме подготовки и организации конкретного 

социологического исследования 

Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях о 

строении и развитии общества. 
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FK 1110 

Физкультура 

ООД/ОК  1,2,3,4 8 Физкультур

а 

(школьный 

курс) 

Выпускна

я 

квалифика

ционная 
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 Экзамен 1 5 Алгебра, 

геометрия 

(школьный 

курс) 

Высш. 

матII, 

Физика I, 

Физика II,  

 

Знать: основные законы современной математики в их взаимной связи; - 

понимать влияние основных закономерностей современной математики на 

создание стройной математической науки и научной картины мира; - логику 

развития математики; - знать границы применимости основных законов 

математики; - знать перспективы развития математики; - как пользоваться 

существующей парадигмой современной науки. 



 

Уметь: строить математические модели; - ставить математические задачи;  

использовать основные методологические принципы для решения 

математических задач; приобрести практические навыки: - обобщения 

экспериментального и расчетно–теоретического материала своей научно-

исследовательской работы на основе методологии современной математики;  

овладения знаниями, которые найдут применения в профессиональной 

деятельности бакалавра при использовании их для создания новых 

технологий; - овладения логикой развития математики; - вооружения 

методологическими принципами исследования реальных процессов 

 Иметь навыки: по применению математического аппарата при решении 

задач повседневной практики;  

Быть компетентным: в развитии умения и способности самостоятельно 

пополнять свое образование, в применении математических методов и их 

практического использования. 

 

VM II 

1202 
Высшая 

математика II 

 

 

 

БД/ВК 

 

 

Экзамен 

 

 

2 

 

 

5 

Высш. мат I 

 

Физика II,  

 

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

решения теоретических и практических задач;  

Уметь: применять математические методы к 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. 

 

Fiz I 

1203 

Физика I 

 

 
 

БД/ВК Экзамен 2 5 Высш. мат I 

 

Физика II,  

 

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 

Fiz II 

2104 
Физика II 

 

БД/ВК 

 

Экзамен 

 

3 

 
 

3 

 
 

Высш. мат 

I, Высш.мат  

II, Физика I 

Технологи

я 
металлов 

Знать: основные физические теории и принципы, физические методы 

исследования, основные законы и границы их применимости;  
Уметь: применять теоретические знания для решения конкретных 

физических задач и ситуаций, анализировать результаты физического 

эксперимента, моделировать физические ситуации с использованием 

компьютера;  

Иметь навыки: проведения физического эксперимента, работы с 

измерительными приборами, расчета и обработки полученных данных; 

Быть компетентным: в изучении основных физических явлений, в 

овладений фундаментальными понятиями, законами и теориями классической 

и современной физики, а также методами физического исследования, в 

умении выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности 

UP 1205 
Учебная практика  

БД/ВК 
 

Отчет 2 1  Производс
твенная 

практика 

Знать: область и объекты  профессиональной деятельности;виды 

профессиональной деятельности;роль метрологии, стандартизации и 

сертификации в современном мире;основы метрологии, стандартизации и 

сертификации, объекты и предметы их изучения. 

Уметь: четко представлять и формулировать действия по выполнению 

обязанностей инженера по качеству, инженера по метрологии и инженера по 

стандартизации в профессиональной деятельности. 

Иметь навыки:самореализации его личностного потенциала и углублению 

профессиональных интересов и       направленности личности 

Быть компетентным: определять номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и технологических процессов, 

устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля 
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DMOK 2207 
Детали машин и 

основы 

БД/ВК Экзамен  
4 

 
6 

Высш.мат, 
Физика, 

Технология 

Основы 
ремонта 

транспорт

Знать: основные критерии работоспособности деталей машин и видов их 
отказов  

- основы теории и расчета деталей и узлов машин  



 

конструирования  конструкци

онных 

материалов 

ной 

техники, 

Надежнос

ть 

транспорт

ной 

техники 

- типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и облости 

применения  

- основы автоматизации расчетов и конструирование деталей и узлов машин, 

элементы машинной графики и оптимизации проектирования. 

Уметь: самостоятельнос конструировать узлы машин требуемого назначения 

по заданным выходным данным 

Иметь навыки: самостоятельно подбирать справочную литературу, ГОСТ ы, 

а также графический материал при проектировании 

Быть компетентным: учитывать при конструировании требования 
технологичности, экономичности, ремонтопригодности, стандартизации, а 

также промышленной эстетики, унификации машин, охраны труда, экологии. 

EOE 2208 

Электротехника и 

основы 

электроники   

БД/ВК Экзамен 3 4 Физика1, 

Высшая 

математика 

1, 

Электрон

ная 

техника и 

преобразо

ватели, 

Электриче

ские 

машины, 

Электрооб

орудовани
е 

автомобил

ей  

знать: методы расчета электрических цепей, разбираться в работе 

полупроводниковых приборов и знать области их применения, представлять 

роль электропривода в осуществлении технического прогресса и повышение 

экономической эффективности промышленных предприятий; устройство 

электромагнитных горных аппаратов и машин, применяемых в 

промышленности, транспорте и народном хозяйстве;   

уметь: читать электрические и электронные схемы;   

иметь навыки: по составлению электрических и электронных схем и их 

сборке;   

быть компетентным: в физических процессах, имеющих в электрических и 
электронных цепях,  законы, которые описывают их и знать устройство 

электромагнитных аппаратов и машин, применяемых в промышленности, 

транспорте и народном хозяйстве. 
TMM 2209 

Теория машин и 

механизмов 

БД/ВК Экзамен 3 4 Физика 1, 

Высш.мат1,  

Основы 

технологи

и ремонта 

ТТ, 

Основы 

техническ

ой 

эксплуата

ции ТТ 

Знать: основные виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики; принципы работы отдельных механизмов и их 

взаимодействие в машине. 

Уметь: определять кинематические и динамические характеристики 

проектируемых механизмов с использованием ЭВМ. 

Иметь навыки общих методов исследования и проектирования механизмов  

машин и приборов  

Быть компетентным: готов участвовать в проектировании новых изделий в 

производстве в соответствии с новейшими достижениями и требованиями в 
области НТП; 

Him 2210 

Химия  

БД/ВК Экзамен 3 4 Химия 

(Школьная 

программа) 

Технологи

я 

конструкц

ионных 

материало

Знать: рассчитывать энергетические характеристики химических процессов, 

прогнозировать направление и глубину их протекания, рассчитывать 

равновесные концентрации веществ по известным исходным концентрациям 

и константе равновесия; 

Уметь: рассчитывать количества компонентов растворов заданной 



 

в, 

Энергетич

еские 

установки 

ТТ 

концентрации и приготовлять растворы определенной концентрации;- уметь 

прогнозировать свойства и взаимодействие химических элементов и их 

соединений, применяемых в фармации, и решать соответствующие этим 

превращениям количественные задачи; 

Иметь навыки: применять основы фундаментальных знаний для решения 

практических задач синтеза органических соединений различными методами;  

Быть компетентным: формирование творческого мышления, 

мировоззренческого и научного кругозора, владение различными методами 

химического анализа. 
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0
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и
я 

TKM 2211 
Технология 

конструкционных 

материалов 

БД/ 
КВ 

Экзамен 3 5 Высшая 
математика, 

Электротех

ника и 

основы 

электроник

и 

Механика 
жидкости 

и газа, 

гидро- и 

пневмопр

ивод 

Знать:  сущность процессов получения металлов и сплавов, особенности 
формообразования заготовок различными способами, принципы получения 

неразъемных соединений сваркой и пайкой, физические основы способов 

обработки заготовок резанием;  

Уметь: правильно выбирать технологию изготовления заготовки и ее 

механической обработки в зависимости от конструктивных особенностей 

деталей, материала и условий работы, определить рациональный способ 

сварки конструкций. 

Иметь навыки: использования наиболее часто встречающихся 

измерительных приборов;  

Быть компетентным: в представлении состояния и тенденции развития 

измерительных средств и в правилах эксплуатации полупроводниковых 
приборов и интегральных схем 

TM 2211 

Технология 

металлов 

Высшая 

математика, 

Электротех

ника и 

основы 
электроник

и 

Механика 

жидкости 

и газа, 

гидро- и 

пневмопр
ивод 

Знать: общие сведения о металлах, теория сплавов, диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов, углеродистые стали, легированные стали, стали 

и сплавы специального назначения, технологические процессы термической и 

химико-термической обработки стали и чугуна, цветные металлы и сплавы, 

основы теории коррозии металлов, основы металлургического производства. 
Уметь:  использовать, влияние типа материала при проектировании 

теплотехнологических установок и агрегатов, основные направления в 

материаловедении, свойства материалов, выбор материала при 

конструировании теплоэнергетического оборудования 

Иметь навыки: использования наиболее часто встречающихся 

измерительных приборов;  

Быть компетентным: в представлении состояния и тенденции развития 

измерительных средств и в правилах эксплуатации полупроводниковых 

приборов и интегральных схем 

NGIG 2212 

Начертательная 

 

БД/ 

 

Экзамен 

 

4 

 

5 

Высшая 

математика, 

приобрете

нные 

Знать: методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; 

изображения на чертежах линий и поверхностей; способы преобразования 



 

геометрия и 

инженерная 

графика 

 

КВ  Физика 

 

знания 

необходи

мы для 

написания  

дипломно

й  работы. 

чертежа; способы решения на чертежах основных метрических и 

позиционных задач; - методы построения разверток с нанесением элементов 

конструкции на развертке и свертке;   

Уметь: использовать полученные знания при освоении учебного материала 

последующих дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности; 

- решать задачи на взаимную принадлежность и взаимное пересечение 

геометрических фигур, а также на определение натуральной величины 

плоских геометрических фигур; 

Иметь навыкинавыками: поиска необходимой информации в библиотечном 
фонде, справочной литературе или в сети Интернет по тематике решения 

проблемной задачи; - самостоятельного снятия эскизов и выполнения 

чертежей различных технических деталей и элементов конструкции узлов 

изделий своей будущей специальности  

Быть компетентным:навыками изображений технических изделий, 

оформления чертежей с использованием соответствующих инструментов 

графического представления информации и составления спецификаций;  

навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере. 

MCh 2212 

Машиностроитель

ное черчение 

БД/КВ экзамен 5 Высшая 

математика, 

Физика 

 

приобрете

нные 

знания 

необходи
мы 

написании  

дипломно

й  работ. 

Знать:Основы черчения и геометрии;требования единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД): правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей; 

способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 
Уметь: понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 
Иметь навыки:Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
Быть компетентным: в осуществлении  поиска  и использовании 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

TM 2213 

Теоретическая 

механика 

 

БД/ 

КВ 

 

Экзамен 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Высшая 

математика, 

Физика 

Динамика 

транспорт

ной 

техники  

Знать: методы структурного синтеза схем механизмов и машин; способы 

модернизации схем механизмов согласно требованиям современного 

технологического процесса производства.  

Уметь: читать кинематические схемы различных механизмов и машин, 

оценивать их работоспособность; 

Иметь навыки: проводить сравнительный анализ схем механизмов и машин 

по контрольным требованиям и требованиям международного стандарта; 

Быть компетентным: проводить  кинематический, силовой и динамический 



 

 

 

3 

 

 

4 

анализ схем механизмов и машин. 

PM 2213 

Прикладная 

 механика 

Высшая 

математика, 

Физика 

Динамика 

транспорт

ной 

техники  

Знать: методы структурного, кинематического анализа; методы силового и 

динамического анализа;  

Уметь: определять способы модернизации схем механизмов согласно 

требованиям современного технологического процесса производства.  

Иметь навыки: проводить кинематический, силовой и динамический анализ 

схем механизмов и машин.  

Быть компетентным: в чтении  кинематических схем различных 

механизмов и машин, оценивать их работоспособность. 

TM 2214 

Техническая 
механика 

 

 
БД/ 

КВ 

 

 
Экзамен 

 

 
4 

 

 
5 

Высшая 

математика 
I, 11 Физика 

1,                                               

Динамика 

транспорт
ной 

техники, 

Энергетич

еские 

установки 

ТТ 

Знать: основные положения сопротивления материалов, принципы 

построения схем механических систем, методики расчета на прочность, 
жесткость и устойчивость элементов машин и их конструкций, методы и 

алгоритмы проектирования различных механических систем используемых в 

конкретных отраслях производства. 

Уметь: формировать расчетную схему модели и метод расчета реальной 

конструкции, формулировать необходимые критерии работоспособности 

деталей, узлов механизмов и механических систем соответствующих машин, 

проводить необходимые расчеты в процессе проектирования механических 

систем, оценивать работоспособность деталей, узлов и механизмов изделий, 

машиностроения, типовых для конкретной отрасли производства, оценивать 

надежность типовых деталей, узлов и механизмов и проводить анализ 

результатов, полученных на основе принятых решений.  
Иметь навыки: изучение основ механики и практических методов их 

применения, развитие у студентов логического мышления, навыков 

творческой работы, необходимых при решении конкретных практических 

задач. 

Быть компетентным: обладает базовыми знаниями в 

области технических дисциплин (наук), способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой 

мышления. 

SM 2214 

Сопротивление 

материалов 

 

 

Высшая 

математика 

I, 11 Физика 

1                                              

Динамика 

транспорт

ной 

техники, 

Энергетич
еские 

установки 

ТТ 

Знать: основные понятия и темы, входящие в данную программу, 

взаимосвязь, взаимозависимость и взаимовлияние этих понятий не только 

между собой, но и с другими дисциплинами. 

Уметь: точно и обстоятельно аргументировать ход рассуждений, не 

загромождая его ненужными подробностями; применять изученный материал 
в разносторонних областях. 

Иметь навыки: выполнение экспериментальных исследований элементов 

конструкций и сооружений. 

Быть компетентным: обладает базовыми знаниями в 



 

области технических дисциплин (наук), способствующих форм 

PPI 2206 

Производственная 

практика  

БД/ВК отчет 

4 3 Учебная 

практика  

Преддипл

омная 

практика  

Знать: основы сравнения и оценки транспортной техники, методы 

инженерных расчетов и принятия инженерных и управленческих решений, 

материалы, используемые в конструкции транспортной техники, и их 

свойства 

Уметь: выделять программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов, 

определять особенности условий проектирования, изготовления, 

эксплуатации и режимов работы транспортной техники, применять данные 

анализа механизмов изнашивания, коррозии, потери прочности конструкций 
Иметь навыки: применения основных нормативных документов по 

эксплуатации транспортной техники и оборудования, владения методами 

технического контроля в условиях действующего производства, 

рациональных приемов поиска и использования научно-технической 

информации 

Быть компетентным: в проектировании, выборе рациональных режимов 

эксплуатации и ремонта транспортной техники и оборудования 
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MSUK 2215 

Метрология, 

стандартизация и 

управление 

качеством 

 

БД/ВК 

 

Экзамен 

 

4 

 

 

5 

 

Высшая 

математика 

1,11, 

Физика 1,  

полученн

ые знания 

необходи

мы для 

освоения 
профилир

ующих 

дисципли

н. 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по метрологии; систему контроля за стандартами и единством 

измерений; теорию воспроизведения единиц физических величин и передачи 

их размеров; методы обработки результатов измерений и средства измерений, 

их метрологические характеристики; правила проведения испытаний и 
приемки продукции; 

Уметь: пользоваться компьютерными технологиями для планирования и 

проведения работ по метрологии, использовать методы обработки 

результатов измерений и анализа их достоверности.  

Иметь навыки:  - Систему метрологических закономерностей, 

обеспечивающих единство измерений и их точность; 

- Систему стандартизации, сертификации и их эффективное их 

использование. 

Быть компетентным:  Изучение научно-теоретических и методических 

основ взаимозаменяемости, стандартизации и контроля качества 

продукции, Государственной системы стандартизации в Казахстане, 

организации метрологической службы,  

MZhGGP 3216 
Механика 

жидкости и газа, 

гидро- и 

пневмопривод           

 
БД/ВК 

 
Экзамен 

 
5 

 

 
5 

 

Высшая 
математика 

1,11, 

Физика 1, 

11  

полученн
ые знания 

необходи

мы для 

освоения 

Знать: законы и понятия термодинамики; теплофизические характеристики 
тел и сред. 

Уметь: анализировать теплотехнические явления, имеющие место в 

теплообменных и нагревательных устройствах или химико-технологических 

процессах; выбирать методику расчета поставленной задачи. 



 

профилир

ующих 

дисципли

н. 

Иметь навыки: - о современных тенденциях систем управления 

эксплуатационной работы на транспорте; 

 Быть компетентным: -  представление о технической термодинамике и 

энерготехнологии химико-технологического производства, как науке, и 

тенденции ее дальнейшего развития. 

DTT 3217 

Динамика 

транспортной 

техники  

 

БД/ВК 

 

Экзамен 

 

5 

 

 

5 

 

Теоретичес

кая 

механика     

Сопротивле

ние 
материалов    

 

Основы 

ремонта 

транспорт

ной 

техники  

 

Знать: стадии  и этапы процессов проектирования изделий машиностроения;  

основные  способы получения исходной информации для разработки и выбора 

 проектных решений путем проработки и анализа всей технической  

информации, методику проведения патентных решений;объем,  этапы,  

 теоретические, технологические, сопоставительно-экономические,  

охрану труда и др. особенности и требования при выполнении  курсового  
 и  дипломного  проектирования с учетом стандартов и проектной документации. 

на международном, региональном и национальном уровне. 

Уметь: находить и использовать информацию для генерирования вариантов  

конструкторских решений; грамотно  составлять  кинематико-конструктивные  расчетные силовые схемы с учетом статических сил и  всех  непредвиденных  и 

приведенных нагрузок неустановившихся процессов (массовых,  инерционных, жесткостных, режимных), поступательных, вращательных или криволинейных движений 

Иметь навыки: производить расчеты на прочность, долговечность, жесткость элементов и всей машины при экстремальных рабочих процессах внешнего воздействия 

Быть компетентным: быть способным к выполнению  теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию 

инновационных технологий  эксплуатации  транспортной техники 

AM 3218 

Автоэксплуатацио

нные материалы 

 

БД/КВ 

 

Экзамен 

5 

 

5 

 

Химия Энергетич

еские 

установки 
транспорт

ной 

техники, 

Техническ

ая 

эксплуата

ция 

автомобил

ей 

 

Знать: методологию и методы инженерного прогнозирования развития, принципы теории подобия и моделирования при вероятностно-статистических расчетах, способы 

верификации прогнозных решений и прогнозирования научных проблем развития, методы обработки патентной информации. 

Уметь: вскрывать тенденции развития; устанавливать реальные факторы, оказывающие влияние на развитие техники; намечать перспективные направления 

исследований в области строительно-дорожного и транспортного машиностроения; определять закономерности и особенности предвидимого научно-технического 
развития; определять возможные и оптимальные варианты развития и пути воздействия на эти процессы. 

Иметь навыки:  об основных конструктивных параметрах, современном состоянии технологии производства и новейших методах расчета и конструирования; об этапах 

их создания, каналах прямых и обратных связей системы проектирования, выпуска и прогнозирования развития машин. 

Быть компетентным:  овладение методами переработки научно-технической информации для принятия решени и выработи необходимых управляющих 

воздействий на процесс развития, что обеспечивает повышение эффективности общественного производства, производительности труда, улучшение качества продукции. 

ONP 3218 

Основы научного 

прогнозирования 

 

БД/КВ 

 

Экзамен 

5 

 

5 

 

Технология 

конструкци

онных 
материалов, 

Теория 

машин и 

механизмов 

полученн

ые знания 

необходи
мы для 

освоения 

профилир

ующих 

Знать: методологию и методы инженерного прогнозирования развития, 

принципы теории подобия и моделирования при вероятностно-

статистических расчетах, способы верификации прогнозных решений и 
прогнозирования научных проблем развития, методы обработки патентной 

информации. 

Уметь: вскрывать тенденции развития; устанавливать реальные факторы, 

оказывающие влияние на развитие техники; намечать перспективные 



 

дисципли

н 

направления исследований в области строительно-дорожного и 

транспортного машиностроения;  

Иметь навыки:  об основных конструктивных параметрах, современном 

состоянии технологии производства и новейших методах расчета и 

конструирования; об этапах их создания, каналах прямых и обратных связей 

системы проектирования, выпуска и прогнозирования развития машин. 

Быть компетентным:  овладение методами переработки научно-

технической информации для принятия решения и выработки необходимых 

управляющих воздействий на процесс развития, что обеспечивает повышение 
эффективности общественного производства, производительности труда, 

улучшение качества продукции. 

U
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0
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р
о
й
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в
о
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р
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о
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о
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ех

н
и
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Avt 3219 

Автомобили  

БД/КВ Экзамен  5 5 Теоретичес

кая 

механика 

Сопротивле

ние 

материалов, 

Теория 

машин и 

механизмов  

Основы 

ремонта 

транспорт

ной 

техники 

Знать:  обладать навыками обращения с современной техникой, уметь 

использовать информационные технологии в сфере профессиональной 

деятельности; 

Уметь: доводить информацию, идеи, проблемы и решения в области 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания локомотивов Иметь 

навыки:   обладать навыками обращения с современной техникой, уметь 

использовать информационные технологии в сфере профессиональной 

деятельности; 

Быть компетентным:  быть способным критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 
профессиональной деятельности, осознавать 

PMKPTM 3219 

Проектирование 

металоконструкци

й подъемно- 

транспортных 

машин  

БД/КВ Экзамен  5 5 Теоретичес

кая 

механика 

Сопротивле

ние 

материалов, 

Теория 

машин и 

механизмов  

Основы 

ремонта 

транспорт

ной 

техники 

Знать: овладение бакалаврами основных положений по конструированию и 

проектированию металлоконструкции ТТ и Т; методов их расчета, 

повышения надежности и долговечности их работы..; 

Уметь: определять теории надежности; качественные и количественные 

характеристики надежности; надежность как основной показатель качества 

технической системы; стратегия и системы обеспечения работоспособности, 

диагностические параметры технического состояния машин и их составных 

частей; 

Иметь навыки: технологического оборудования, используемого при 

техническом обслуживании, ремонте, хранении и заправке автомобилей; а 

также изучаются основы проектирования технологического оборудования; 

система поддержания оборудования в исправном состоянии; методы 
проектирования агрегатов, узлов,  

Быть компетентным: быть способным критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности, осознавать, быть способным к 

демонстрации знаний и пониманий в профессиональной сфере; 



 

Minor 

Дисциплина 1                                                                                                                          

БД/КВ Экзамен 5 

 

5 

 

  Согласно каталогу дополнительной образовательной программы (Минор) 

TEA 3220 

Техническая 

эксплуатация 

автомобилей 

БД/КВ Экзамен  

6 

 

 

5 

 

Автомобил

и,  

Автоматиче

ские 

системы 

автомобиле

й 

Основы 

ремонта 

транспорт

ной 

техники 

 

Знать: овладение бакалаврами основных положений по конструированию и проектированию металлоконструкции ТТ и Т; методов их расчета, повышения надежности и 

долговечности их работы. Умение правильно выбрать рациональные конструктивные схемы и материалы металлоконструкции, методы расчета упругих систем, наиболее 

эффективные технологические методы изготовления и обработки несущих систем ТТ и Т.; 

Уметь: определять теории надежности; качественные и количественные характеристики надежности; надежность как основной показатель качества технической 

системы; стратегия и системы обеспечения работоспособности, диагностические параметры технического состояния машин и их составных частей; 

Иметь навыки: технологического оборудования, используемого при техническом обслуживании, ремонте, хранении и заправке автомобилей; а также изучаются основы 

проектирования технологического оборудования; система поддержания оборудования в исправном состоянии; методы проектирования агрегатов, узлов, деталей; основы 

проектирования и эксплуатации гидравлических, пневматических, механических, электрических, электронных установок для технологического оборудования. 

Быть компетентным: быть способным критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, 
осознавать, быть способным к демонстрации знаний и пониманий в профессиональной сфере; 

PM 3220 

Путевые машины 

БД/КВ Экзамен  

6 

 

 

5 

 

Проектиров

ание 

металоконс

трукций 

подъемно- 

транспортн

ых машин  

Путевое 

хозяйство 

Знать: классификацию конструкции, расчеты и определения основных 

параметров путевых машин и их технико-экономические показатели, ставит 

целью получение студентами знаний в подготовке бакалавров владеющих 

навыками профессиональной деятельности в области механизации 

строительства и ремонта, железных дорог повышение качества и 

производительности выполняемых работ. 

Уметь: определять теории надежности; качественные и количественные 

характеристики надежности; надежность как основной показатель качества 

технической системы; стратегия и системы обеспечения работоспособности, 
диагностические параметры технического состояния машин и их составных 

частей; 

Иметь навыки: технологического оборудования, используемого при 

техническом обслуживании, ремонте, хранении и заправке автомобилей; а 

также изучаются основы проектирования технологического оборудования; 

система поддержания оборудования в исправном состоянии; методы 

проектирования агрегатов, узлов,  

Быть компетентным: быть способным критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности, осознавать, быть способным к 

демонстрации знаний и пониманий в профессиональной сфере; 

Minor 

Дисциплина 2                                                                                                                        

БД/КВ Экзамен 6 

 

5 

 

  Согласно каталогу дополнительной образовательной программы (Минор) 

EA 3221 

Электрооборудова

ние автомобилей 

БД/КВ Экзамен  

5 

 

 

5 

 

Физика1,11, 

Электротех

ника и 

основы 

полученн

ые знания 

необходи

мы для 

Знать: назначение систем устройство, принцип действия и основные 

характеристики систем и отдельных приборов электрооборудования 

автомобилей для его надежной эксплуатации в различных условиях. 

Уметь: проводить сравнительный анализ принципиальных и электрических 



 

электроник

и 

освоения 

профилир

ующих 

дисципли

н. 

 

схем, основных параметров и характеристик в том числе и для автомобилей 

отечественного и зарубежного производства, грамотно эксплуатировать 

приборы и системы электрооборудования 

Иметь навыки: использовать современную вычислительную технику при 

разработке и анализе различных систем 

Быть компетентным:  в определении исходных данных  для расчета 

основных параметров аппаратов, приборов и функциональных систем 

MZR 3221 

Машины для 

земляных работ 

БД/КВ Экзамен  

5 

 

 

5 

 

Детали 

машин и 

основы 

конструиро

вания, 

Теория 

машин и 

механизмов 

полученн

ые знания 

необходи

мы для 

освоения 

профилир

ующих 

дисципли

н. 

 

Знать: Назначение и область применения каждой экскавационной техники, 

Конструктивно-кинематическое устройство машин, их технические, 

технологические и эксплуатационные особенности, достоинства и 

недостатки; 

Уметь: Производить конструктивные расчеты с выбором основных 

параметров машин и рабочего оборудования для эскизной компоновки 

рассматриваемой техники (определение размерных, режимных, 

энергетических, кинематических и других предпроектных компоновочных 

параметров во взаимосвязи с технологией производства работ),  

Иметь навыки:  Эксплуатационно-технологические расчеты с определением 

производительности, оптимальных параметров забоя и базы машин, а также 

методы технико-экономического определения оптимального варианта 
комплекта техники конкретного объема и условий выполняемых 

экскавационных работ . 

Быть компетентным:   Перспективу конструктивного, технологического и 

эксплуатационного совершенства и направления развития каждой 

эксплуатационной техники, 

ASA 3222 

Автоматические 

системы 

автомобилей 

БД/КВ Экзамен 5 

 

5 Детали 

машин и 

основы 

проектиров

ания  

 

Техническ

ая 

эксплуата

ция 

автомобил

ей 

Знать: периодичности, перечни и  трудоемкости выполняемых работ в 

соответствии с назначением, характером и объемом  выполняемых работ 

технического обслуживания и диагностики текущий (ТР) и капитальный (КР) 

ремонты; уметь выполнять отдельные стадии работ.  

 уметь: самостоятельно оценивать отдельные стадии работ; составлять 

технические задания на ТО, ТР, КР автотранспортных средств различного 

назначения, для обеспечения требуемого ресурса и показателей надёжности и 
комфортабельности автотранспортного средства. 

 Иметь навыки: анализировать  изучить автомобильные двигателей, 

особенностей их работы и методов оптимизации их показателей в 

эксплуатационных условиях 

Быть компетентным: быть способным к участию в составе коллектива 

исполнителей при выполнении  лабораторных, стендовых, полигонных, 

приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации 



 

автомобилей; Иметь представления: об основах технического обслуживания и 

текущего ремонта агрегатов и систем 

SDM3222 

Строительные и 

дорожные 

машины 

БД/КВ Экзамен 5 

 

5 Детали 

машин и 

основы 

проектиров

ания  

 

Основы 

ремонта 

транспорт

ной 

техники 

Знать:  энергетическую ситуацию в мире и перспективы развития топливно-

энергетических ресурсов нашей страны; физико-химические свойства АВТ,  

Уметь: выбирать газовую топливную аппаратуру  для переоборудования 

автомобиля для работы на жидком и сжатом газе; рассчитывать технико-

экономическую эффективность перевода транспортного средства на 

нетрадиционный источник энергии; установить на автомобиль ГБУ;  

Иметь навыки:  о роли бакалавра-автомобилиста в ускорении научно-

технического прогресса натранспорте в части совершенствования 
конструкции двигателя для работы на строительно дорожных работ,  

Быть компетентным:    быть способным к демонстрации знаний и 

пониманий в профессиональной сфере;быть способным  к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; может формулировать аргументы и решать проблемы в области 

эксплуатации локомотивов; способен осуществлять сбор и интерпретацию 

информации для формирования суждений с учетом социальных, этческих и 

научных соображений; 

AVT 3223 

Альтернативные 

виды топлива  

БД/КВ Экзамен 6 4 Автоэксплу

атационные 

материалы, 

Автомобил
и,  

Энергетич

еские 

установки 

транспорт
ной 

техники 

 

Знать:  энергетическую ситуацию в мире и перспективы развития топливно-энергетических ресурсов нашей страны; физико-химические свойства АВТ, источники их 

производства, способы получения и доставки потребителям; технологии и технические средства хранения, переработки и заправки; процессы преобразования тепловой и 

пр. энергии альтернативных энергоносителей в механическую энергию в силовых установках традиционного и нетрадиционного типа и схем; конструкцию современных 

автомобилей, работающих на АВТ (в основном на сжиженном и сжатом 

 Уметь: выбирать газовую топливную аппаратуру (ГТА) для переоборудования автомобиля для работы на жидком и сжатом газе; рассчитывать технико-экономическую 

эффективность перевода транспортного средства на нетрадиционный источник энергии; установить на автомобиль ГБУ; регулировать и наладить газовую систему 
питания бензинового и дизельного двигателей; определить и устранить отказы и неисправности в ГТА; проводить ТО и ремонт ГБА 

Иметь навыки:  о роли бакалавра-автомобилиста в ускорении научно-технического прогресса натранспорте в части совершенствования конструкции двигателя для 

работы на АВТ, реконструкции автомобиля для улучшения его эксплуатационных свойств при использовании АВТ и т.д., а также в ресурсосбережении и охраны 

окружающей среды 

 Быть компетентным:- быть способным к демонстрации знаний и пониманий в профессиональной сфере;быть способным  к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; может формулировать аргументы и решать проблемы в области эксплуатации локомотивов; способен 

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



 

PTM 3223 

Подъемно-

транспортные 

машины 

БД/КВ Экзамен 6 4 Проектиров

ание 

металоконс

трукций 

подъемно- 

транспортн

ых машин  

Основы 

ремонта 

транспорт

ной 

техники, 

путевое 

хозяйство 

Знать - основные тенденции развития и области применения подъемно-

транспортных машин и механизмов; 

- классификацию и типы ПТМ; 

- устройство, методы расчета, принцип действия ПТМ; 

-выбор типа ПТМ в соответствии с характером работы, производительностью 

и объемом подъемно-транспортных и перегрузочных работ. 

Уметь: принять самостоятельное решение по выбору рациональной схемы 

при проектировании ПТМ и ее узлов, сконструировать и рассчитать машину, 

автоматизированные комплексы машин; 
- испытать машину и обеспечить безопасную эксплуатацию, рассчитать 

экономическую эффективность технологических и проектных решений; 

- и автоматизациипроизводственныхпроцессов 

Быть компетентным:  области  владеющих знаниями особенностей 

использования известных и создания новых машин и механизмов, 

предназначенных для подъема и перемещения грузов, а также для 

выполнения специальных подъемных и переместительных операций. 
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VK 3219 

Вагоны и 

контейнеры  

БД/КВ Экзамен 5 5 Детали 

машин и 

основы 

конструиро

вания, 

Теория 

машин и 

механизмов 

Автоматиз

ация и 

роботизац

ия 

вагонов, 

вагонное 

хозяйство 

Знать: конструкцию всех типов вагонов  и контейнеров,  назначение, 

устройство и взаимодействие узлов и деталей; основные тенденции развития 

конструкций  вагонов и контейнеров, параметры и характеристики 

современных  типов   вагонов  и контейнеров. 

Уметь: обеспечивать  качественное  техническое  обслуживание   и ремонт  

вагонов  и контейнеров для  поддержания высокого   технического  уровня   

вагонного   и контейнерного   парка в современных условиях 

Иметь навыки:  о методах  рациональной  и эффективной  эксплуатации  
подвижного  состава, технического  обслуживания  и ремонта вагонов  и 

контейнеров. 

Быть компетентным владеющих навыками профессиональной деятельности 

в области технического содержания, ремонта  и эксплуатации вагонного  и 

контейнерного парка,  для  обеспечения  и повышения  провозной 

способности железных дорог транспортно-коммуникационного  комплекса 

Республики Казахстан. 

T 3219 

Тепловозы 

БД/КВ Экзамен 5 5 Детали 

машин и 

основы 

конструиро

вания, 
Теория 

дисципли

на 

обеспечив

ает 

необходи
мые 

Знать: общее устройство тепловоза;основные принципы образования силы 

тяги;принципы взаимодействия основных элементов и узлов и их 

конструкцию (дизель, электрического и вспомогательного оборудования, а 

также экипажные части);профессиональную направленность выбранной 

специальности. 
Уметь: правильно организовать свою работу, увязывая изучение 



 

машин и 

механизмов 

знания, 

умения и 

навыки 

при 

изучении 

профилир

ующих 

дисципли

н 

общетехнических дисциплин с первым фундаментальным курсом по 

специальности:в процессе специализированной практики на рабочем месте 

обеспечить взаимодействие элементов тепловозов:пользоваться технической 

литературой по специальности;правильно организовать самостоятельную 

работу. 

Иметь навыки: приобретение навыков правильного подбора и 

рационального использования измерительных преобразователей в 

соответствие с требуемой точностью измерений и условиями эксплуатации; 

принцип построения и способы реализации импульсных и цифровых 
устройств на основе п/п приборов. 

Быть компетентным: изучение общетехнических дисциплин с первым 

фундаментальным курсом по специальности, в процессе специализированной 

практики на рабочем месте обеспечить взаимодействие элементов тепловозов, 

пользоваться технической литературой по специальности, правильно 

организовать самостоятельную работу 

ETT 3219 

Электронная 

техника и 

преобразователи 

БД/КВ Экзамен 5 5 Теория 

машин и 

механизмов

, 

электротехн

ика и 
основы 

электроник

и 

Электрооб

орудовани

е 

электропо

движного 

состава 

знать:теоретические основы и принципы организации работы тепловозного 

парка на железных дорогах Казахстана, основы научной организации труда 

локомотивных бригад, основные принципы высокоэффективного 

использования локомотивов и средств   технического обслуживания,  

уметь: производить расчеты потребного эксплуатируемого и инвентарного 

парков локомотивов депо, штатов локомотивных бригад, производственных 
рабочих, инженерно-технического персонала; 

-  рассчитывать основные показатели использования тепловозов, 

программу ремонта; 

Иметь навыки: иметь навыки, об основных путях совершенствования и 

перспективах развития форм организации работы локомотивного парка и 

локомотивных бригад; о возможностях применения ЭВМ для оперативного 

управления и планирования  работы устройств локомотивного хозяйства; 

быть компетентным в принципах создания  автоматизированных систем 

управления локомотивным хозяйством; 

Minor 

Дисциплина 1                                                                                                                          

БД/КВ Экзамен 5 

 

5 

 

  Согласно каталогу дополнительной образовательной программы (Минор) 

OTSNRV 3220 

Оборудование и 
технология 

сварочно-

наплавочных 

работ вагонов 

БД/КВ Экзамен 6 5 Теоретичес

кая 
механика, 

Механика 

жидкости и 

газа, гидро-

и 

Основы 

ремонта 
транспорт

ной 

техники 

Знать: Основные виды наплавки и сварки при ремонте вагонов. Основные 

требования к производству  сварочно-наплавочных  работ при ремонте 
вагонов 

Уметь: обеспечивать  основные требования к производству  сварочно-

наплавочных  работ при ремонте вагонов 

Иметь навыки: о методах расчета, расчет сопряжений  и деформаций 

кузовов, рам вагонов и тележек, котлов цистерн. Качество и 



 

пневмоприв

од 

работоспособность сварных конструкции. 

Быть компетентным в подготовке ремонтируемых деталей к сварочно-

наплавочным работам, определение размеров шва, катет  углового  шва. 

определение  сечения  шва, определение длины дуги. Расчет скорости  сварки  

при  ручной дуговой сварке. 

TKT 3220 

Теория и 

конструкция 

тепловозов 

БД/КВ Экзамен 6 5 Тепловозы  Надежнос

ть 

транспорт

ной 

техники 

Знать: основные параметры локомотивов, исходя из их назначения и 

конкретных условий эксплуатации; 

- основные характеристики экипажной части локомотива на основе 

показателей назначения и критериев безопасности движения; 

Уметь:  применять полученные знания при расчете,   конструировании и 
испытаниях тепловозов и тепловозных систем. 

 - применять полученные знания при настройке и эксплуатации тепловозов 

Иметь навыки: о предмете, цели, задачах дисциплины и об ее значении для 

будущей профессиональной деятельности. 

Быть компетентным основные параметры зарубежных автономных 

локомотивов и их основных агрегатов и систем;параметры конструкций и 

свойства перспективных локомотивов и ломотивов, работающих на 

альтернативных видах топлива. 

EEPS 3220 

Электрооборудова

ние 

электроподвижног
о состава 

БД/КВ Экзамен 6 5 Электронна

я техника и 

преобразова

тели 

Надежнос

ть 

транспорт

ной 
техники 

Знать: конструкцию, принцип действия, характер протекания рабочих 

процессов электрооборудования электроподвижного состава, их основных и 

вспомогательных систем и  оборудовании, основные технико-экономические 

и технические характеристики электрооборудования; 
Уметь:  выбирать технические средства, обеспечивающие взаимодействие 

видов транспорта; определить структуру и мощности транспортных узлов 

Иметь навыки: владеть знаниями об общих закономерностях и тенденциях 

технического оснащения, методах работы и совершенствования видов 

транспорта, а также путях и перспективах развития транспортной системы РК 

Быть  компетентным: совершенствования электрооборудования и 

электрических схем тепловозов. Элементы электрооборудования 

электровозов, их назначении,  общих сведения о тяговых электрических  

аппаратах и условиях их работы 

Minor 

Дисциплина 2                                                                                                                          

БД/КВ Экзамен 6 

 

5 

 

  Согласно каталогу дополнительной образовательной программы (Минор) 

ABDP 3221 

Автотормоза и 
безопасность 

движение поездов 

БД/КВ Экзамен 5 5 Сопротивле

ние 
материалов, 

Теория 

машин и 

механизмов 

Надежнос

ть 
транспорт

ной 

техники 

Знать: системное изучение назначения, устройства и действия приборов  

тормозного оборудования вагонов и локомотивов; 
изучение тормозных процессов, происходящих в  поезде  на различных 

режимах действия тормозного оборудования; изучение системы 

обслуживания и ремонта  тормозного  оборудования 

Уметь: с  учётом безопасности движения, охраны  окружающей  среды, 



 

применения  вычислительной техники:  

Иметь навыки проектировать и  проводить испытания приборов и 

тормозного оборудования; производить тормозные расчёты; 

оценивать техническое состояние тормозного   оборудования подвижного 

состава. 

Быть  компетентным: об основных направлениях дальнейшего развития  и 

совершенствования  тормозной техники в республике  Казахстан  и за 

рубежом и об основных нормативных  документах (инструкции, правила и 

т.д.). 

TOPS 3221 
Тормозное 

оборудование 

подвижного 

состава 

БД/КВ Экзамен 5 5 Сопротивле
ние 

материалов, 

Теория 

машин и 

механизмов 

Надежнос
ть 

транспорт

ной 

техники 

Знать: устройство, действие,  ремонт и эксплуатацию тормозных систем и 
приборов  безопасности движения. 

Уметь: с учётом безопасности движения, охраны  окружающей  среды, 

применения  вычислительной техники:  

проектировать и  проводить испытания приборов и тормозного оборудования; 

производить тормозные расчёты; оценивать техническое состояние 

тормозного   оборудования подвижного состава. 

Иметь представление: об основных направлениях дальнейшего развития  и 

совершенствования  тормозной техники в Республике Казахстан  и за 

рубежом и об основных нормативных  документах (инструкции, правила и 

т.д.). 

Быть компетентным: проектировать и проводить испытания приборов и 
тормозного оборудования, производить тормозные расчёты, оценивать 

техническое состояние тормозного оборудования подвижного состава;  

KVV 3222 

Кондиционирован

ие воздуха в 

вагонах 

БД/КВ Экзамен 5 5 Физика 

1,11, 

электротехн

ика и 

основы 

электроник

и  

Профилир

ующие 

дисципли

ны. 

 

Знать:  функциональное назначение подсистем, узлов, агрегатов и приборов 

систем КВВ; 

- санитарно – гигиенические нормы, как основу выбора параметров систем 

КВВ, правила техники безопасности при их техническом обслуживании, 

эксплуатации и ремонте; 

-конструкцию узлов, агрегатов и приборов, их технические характеристики, 

принципы регулирования, ручного и автоматического управления; 

- тенденции совершенствования и развития систем КВВ в мировом 

пассажирском вагоностроении. 

Уметь:   
- визуально узнавать узлы, приборы и агрегаты системы КВВ; 
- находить их месторасположение на вагоне; 

- определять направление циркуляции теплоносителя или хладагента, 

находить места их утечек; 

принципах их модернизации, новейших достижениях в области создания 

узлов, приборов и систем управления КВВ. 



 

 Быть компетентным: знать функциональное назначение подсистем, узлов, 

агрегатов и приборов систем ;- санитарно – гигиенические нормы, как основу 

выбора параметров систем КВВ,  

EM 

3222 

Электрические 

машины 

БД/КВ Экзамен 5 5 Физика 

1,11, 

электротехн

ика и 

основы 

электроник

и  

Профилир

ующие 

дисципли

ны. 

 

Знать: принцип действия и устройство различных типов электрических 

машин и трансформаторов; 

- физические явления, происходящие в электрических машинах и 

трансформаторах при различных режимах работы и их математическое 

описание; 

- основные характеристики электрических машин и 

трансформаторов; 
Уметь: выбирать электрические машины и трансформаторы для конкретных 

условий практики; 

- анализировать и описывать процессы в системах, включающих 

электрические машины и трансформаторы. 

- Иметь представление:владеть знаниями об общих закономерностях и 

тенденциях технического оснащения, методах работы и совершенствования 

видов транспорта, а также путях и перспективах развития транспортной 

системы РК; 

Быть компетентным: быть способным к самосовершенствованию 

рассчитывать основные эксплуатационные характеристики транспортной 

техники, осуществлять выбор электрических машин; 

ARV 3223 
Автоматизация и 

роботизация 

вагонов 

БД/КВ Экзамен 6 4 Вагоны и 
контейнеры  

Основы 
ремонта 

транспорт

ной 

техники  

Знать: Принципы автоматического управления, средства автоматических 
систем, основные методы построения и расчета автоматических управляющих 

систем, средства автоматизации производства, системы автоматизации 

процессов автоматического управления.   

Уметь: Составлять техническое задание на разработку системы 

автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации процессов 

изготовления и ремонта вагонов, осуществлять построение и расчет систем 

автоматического управления, основанных на универсальных средствах 

автоматики,  

Иметь представление: о направлениях развития средств управления, средств 

автоматического управления и теории автоматического регулирования в 

путях совершенствования средств автоматизации.  

Быть компетентным: уметь составлять техническое задание на разработку 
системы автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации 

процессов изготовления и ремонта вагонов, осуществлять построение и 

расчет систем автоматического управления, основанных на универсальных 

средствах автоматики,; 

TVS 3223 БД/КВ Экзамен 6 4 Химия, Локомоти Знать: - условия работы и экслуатационно-технические требования к 



 

Топливо, вода и 

смазки 

Механика 

жидкости и 

газа, гидро-

и 

пневмоприв

од, 

тепловозы 

вное 

хозяйство 

топливам, смазочным материалам и охлаждающим жидкостям;основные 

показатели качества топлив, смазочных материалов и охлаждающей 

жидкости; 

Уметь: - определять индекс вязкости масла по номограмме; свободно 

пользоваться стандартами; рассчитать расход топливо - смазочных 

материалов и охлаждающей жидкости. 

 Иметь преставление: об основах проведения научных исследований в 

области применения топливо-смзочных материалов и охлаждающей 

жидкости;  
о методах оценки качества топливо-смзочных материалов и охлаждающей 

жидкости;  

Быть компетентным: знать общее устройство локомотивов; основные 

принципы технического обслуживания; принципы взаимодействия основных 

подразделений по технической эксплуатации и сервисного обслуживания;  

MhEPS 3223 

Механическая 

часть 

электроподвижног

о состава 

БД/КВ Экзамен 6 4 Детали 

машин и 

основы 

конструиро

вания, 

электрическ

ие машины 

Основы 

ремонта 

транспорт

ной 

техники 

Знать: принципы работы отдельных узлов и механической части ЭПС в 

целом: особенности нагружения и показатели качества узлов; современные 

направления совершенствования их конструкций и способы поддерживания 

их работоспособности в эксплуатации.  

Уметь: устанавливать причины возникновения неисправностей механической 

части, выполнять, в том числе и с применением ЭВМ, расчеты по динамике и 

прочности механической части, разрабатывать проекты модернизации 
отдельных узлов в соответствии с существующими требованиями и 

мероприятиями по обслуживанию таких узлов. 

Иметь навыки: принципы работы отдельных узлов и механической части 

ЭПС в целом: особенности нагружения и показатели качества узлов; 

современные направления совершенствования их конструкций и способы 

поддерживания их работоспособности в эксплуатации; 

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку 

системы автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации 

процессов изготовления и ремонта вагонов, осуществлять построение и 

расчет систем автоматического управления, 
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LST 4229 

Лицензирование и 

сертификация на 
транспорте 

БД/КВ Экзамен 7 5 Метрология

, 

стандартиза
ция и 

управление 

качеством, 

автомобили 

знание 

данной 

дисципли
ны 

поможет 

при 

выполнен

ии 

Знать: цели, задачи и принципы лицензирования и сертификации; 

- систему законодательства, служащую основой осуществления 

деятельности по лицензированию и сертификации; 
- порядок осуществления деятельности по лицензированию и 

сертификации; 

Уметь: иметь представление о структуре системы управления и 

существующих нормативно-правовых документах для автомобильного 

транспорта, системе классификации и особенностях эксплуатации 



 

выпускно

й работы 

подвижного состава автомобильного транспорта. 

Иметь навыки: навыками работы основы разработки систем 

автоматизированного управления строительными машинами, аппаратами, 

технологическими линиями, гибким автоматизированным производством 

(ГАП) и контроля за их работой.; 

Быть компетентным:  овладение теоретическими основами и конкретными 

методиками построения систем автомобилей; 

PMM 4229 

Путевые машины 

и механизмы   

БД/КВ Экзамен 7 5 Теория 

машин и 

механизмов
, путевые 

машины 

 

знание 

данной 

дисципли
ны 

поможет 

при 

выполнен

ии 

выпускно

й работы. 

 

Знать: принципы работы, свойства, технические характеристики, 

конструктивные особенности машин, применяемых в строительстве; владеть 

навыками определения и планирования выполнения мероприятий, 
обеспечивающих надёжную работу машин.  

Уметь: пользоваться технической и специальной литературой; иметь опыт 

или представление о техническом и организационном обеспечении научных 

исследований по эксплуатации СДМ и реализации их результатов, об 

информационном поиске и анализе информации по объектам исследования. 

Иметь навыки: навыками работы основы разработки систем 

автоматизированного управления строительными машинами, аппаратами, 

технологическими линиями, гибким автоматизированным производством 

(ГАП) и контроля за их работой.; 

Быть компетентным:  овладение теоретическими основами и конкретными 

методиками построения систем автомобилей; 

SPS 3230 

Спецподвижной 
состав 

БД/КВ Экзамен 6 4 Теория 

машин и 
механизмов

Автомобил

и 

Лицензир

ование и 
сертифика

ция на 

транспорт

е 

Знать: классификацию, особенности конструкций и требования, 

предъявляемыми к СПС; 
- конструкцию специализированных автотранспортных средств; 

- анализ специализированных автотранспортных средств и их 

эксплуатационные характеристики; 

- эксплуатацию технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава; 

- методы оценок эффективности СПС и автопоездов. 

Уметь: определять, рассчитывать и анализировать оценочные показатели 

эксплуатационных свойств автопоездов и САТС; 

- выбирать оптимальные варианты САТС и определять наиболее 

благоприятные условия их применения; 

- формулировать обоснованные требования к техническим 

параметрам проектируемых САТС; 
Иметь навыки:  производить расчеты на тепловую устойчивость  элементов  



 

с большими загрузками на трение-скольжение, пробуксовку, реверсирование 

и др. виды теплового воздействия; 

- проверить  и  осуществить все расчеты параметров колебания машин в 

целом,  с проверкой их на устойчивость против опрокидывания, т.е. 

определение устойчивости техники различного конструктивного исполнения 

с определением предельных уклонов, обеспечивающих нормальную работу; 

Быть компетентным:   студенты должны уметь определять сферы 

целесообразного использования автомобилей и автопоездов в зависимости от 

конкретных условий перевозок, вида и свойств грузов, уметь производить 
расчеты и анализ эксплуатационных показателей, уметь организовывать 

контроль за работой автомобильного подвижного состава и его 

использования. 

EPMO 3230 

Эксплуатация 

путевых машин и 

оборудования 

БД/КВ Экзамен 6 4 Теория 

машин и 

механизмов

, путевые 

машины 

Путевые 

машины и 

механизм

ы 

Знать −как подобрать машину на определенный участок; − как применять в 

путевом хозяйстве железных дорог (грузоподъемных, для ремонта земляного 

полотна, подъемки, укладки и выправка пути) − разработку системы машин, 

обеспечивающей комплексную механизацию путевых работ.  

Уметь: − работать с машинистами машин в непосредственном контакте; − 

сигналировать и ограждать участок работ, где путевыми машинами и 

производится ряд работ  

Иметь навыки: навыками работы основы разработки систем 

автоматизированного управления строительными машинами, аппаратами, 
технологическими линиями, гибким автоматизированным производством 

(ГАП) и контроля за их работой.; 

Быть компетентным:  овладение теоретическими основами и конкретными 

методиками построения систем путевых машин 
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PTE 3230 

Правила 

технической 

эксплуатации 

 

БД/КВ 

 

Экзамен 

 

6 

 

4 

 

Тепловозы, 

вагоны и 

контейнеры

, 

электронная 

техника и 

преобразова

тели 

Локомоти

вное 

хозяйство, 

вагонное 

хозяйство 

Знать: изучение основных понятий об устройстве, эксплуатации и 

обслуживании железных дорог Республики Казахстан; 

- изучение «Правил технической эксплуатации железных дорог РК»; 

- изучение «Инструкции по сигнализации», «Инструкции по 

движению поездов и маневровой работе»; 

- изучение «Устава о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта».  

Уметь: применять полученные знания для обеспечения четкой, слаженной и 

безаварийной работы железнодорожного транспорта экзамена. 
Иметь навыки: получение студентами сведений об основных принципах 

работы, характеристик и технико-экономических показателях автономных 

локомотивов с различными типами энергетических установок и передач 

мощности; изучение устройства, условий работы  и эксплуатации узлов 

экипажной части и вспомогательного оборудования автономных локомотивов 

и методов расчета и выбора их конструктивных и энергетических параметров; 

представлять современное состояние локомотивостроения и локомотивного 

парка железах дорог, задачи по его модернизации, перспективному развитию 

и улучшению технического состояния; 

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку 

системы автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации 
процессов изготовления и ремонта вагонов, осуществлять построение и 

расчет систем автоматического управления, основанных на универсальных 

средствах автоматики, анализировать процессы автоматического управления 

технологическим оборудованием; 

EPS 3230 

Эксплуатация 

подвижного 

состава 

 

БД/КВ 

 

Экзамен 

 

6 

 

4 

 

Тепловозы, 

вагоны и 

контейнеры

, 

электронная 

техника и 

преобразова

тели 

Локомоти

вное 

хозяйство, 

вагонное 

хозяйство 

Знать: изучение правил технического обслуживания и ремонта тепловозов, 

умение составления карты технологического процесса разборки, очистки, 

ремонта, сборки и испытания узлов и агрегатов тепловозов, соблюдение 

технологических процессов при ремонте узлов и агрегатов тепловоза и их 

технико-экономических характеристиках. 

Уметь: уметь устанавливать причины возникновения неисправностей 

механической части, выполнять, в том числе и с применением ЭВМ, расчеты 

по динамике и прочности механической части, разрабатывать проекты 

модернизации отдельных узлов в соответствии с существующими 
требованиями и мероприятиями по обслуживанию таких узлов. 

Иметь навыки: получение студентами сведений об основных принципах 

работы, характеристик и технико-экономических показателях автономных 

локомотивов с различными типами энергетических установок и передач 

мощности; изучение устройства, условий работы  и эксплуатации узлов 

экипажной части и вспомогательного оборудования автономных локомотивов 



 

и методов расчета и выбора их конструктивных и энергетических параметров; 

представлять современное состояние локомотивостроения и локомотивного 

парка железах дорог, задачи по его модернизации, перспективному развитию 

и улучшению технического состояния; 

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку 

системы автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации 

процессов изготовления и ремонта вагонов, осуществлять построение и 

расчет систем автоматического управления, основанных на универсальных 

средствах автоматики, анализировать процессы автоматического управления 
технологическим оборудованием; 

EOV 4229 

Электрооборудова

ние вагонов 

 

БД/КВ 

 

Экзамен 

 

7 

 

5 

 

Вагоны и 

контейнеры

, 

кондициони

рование 

воздуха в 

вагонах 

знание 

данной 

дисципли

ны 

поможет 

при 

выполнен

ии 

выпускно

й работы. 

 

Знать: историю и перспективы развития систем электрооборудования 

вагонов, достижения научно-технического прогресса в области вагонного 

электрооборудования и его ремонта, роль ученых в его развитии, системы 

электроснабжения и составные узлы электрооборудования вагонов и схемы  

его включения, методы расчёта мощности и выбора типа 

электрооборудования в зависимости от условий и режима его работы, 

систему, сроки, объёмы и технологию ремонта электрооборудования, 

структуру электроремонтных цехов и участков. Пути совершенствования 

систем электрооборудования вагонов, методы технической диагностики 

электрооборудования, основы надёжности систем вагонного 

электрооборудования. 
Уметь: выполнять расчёты и конструировать элементы и узлы систем 

электроснабжения и электрооборудования пассажирских вагонов и 

вагоноремонтных предприятий; осуществлять наладку и регулировку 

полупроводниковых и угольных регуляторов напряжения, преобразователей и 

средств защиты, организовать контроль состояния элементов и систем 

электрооборудования пассажирских вагонов и вагоноремонтных 

предприятий. Обеспечивать рациональное использование 

электрооборудования вагонов и вагоноремонтных предприятий, 

разрабатывать технологию его ремонта, организовывать ремонт. 

Иметь навыки: быть способным к самосовершенствованию рассчитывать 

основные эксплуатационные характеристики транспортной техники, 

осуществлять выбор энергетического оборудования;. 
Быть компетентным:  знать: конструкцию всех типов вагонов и 

контейнеров, назначение, устройство и взаимодействие узлов и деталей; 

основные тенденции развития конструкций вагонов и контейнеров, 

параметры и характеристики современных типов вагонов и контейнеров; 

сварочного оборудование; характеристики типового сварочного 

оборудования; сварочные и наплавочные материалы (электроды, электродная 



 

проволока, флюсы, защитные газы 

TRT 4229 

Технология 

ремонта 

тепловозов 

 

БД/КВ 

 

Экзамен 

 

7 

 

5 

 

Тепловозы, 

теория и 

конструкци

я 

тепловозов 

знание 

данной 

дисципли

ны 

поможет 

при 

выполнен

ии 

выпускно
й работы. 

 

Знать: изучение правил технического обслуживания и ремонта тепловозов, 

умение составления карты технологического процесса разборки, очистки, 

ремонта, сборки и испытания узлов и агрегатов тепловозов, соблюдение 

технологических процессов при ремонте узлов и агрегатов тепловоза и их 

технико-экономических характеристиках. 

Уметь: устанавливать причины возникновения неисправностей механической 

части, ремонта экипажной части тепловозов:  

Иметь навыки: особенности нагружения и показатели качества узлов; 

современные направления совершенствования их конструкций и способы 
поддерживания их работоспособности в эксплуатации 

изучение структуры, принципа действия, особенностей конструктивного 

исполнения, условий эксплуатации и ремонта систем управления ЭПС.  

Быть компетентным:  Решение этих задач должно быть неотъемлемой 

частью комплекса знаний, получаемых в процессе обучения студентом, 

специализирующимся в области электрического подвижного состава и его 

автоматизации. 

SUEPS 4229 

Системы 

управления 

электроподвижног

о состава  

 

БД/КВ 

 

Экзамен 

 

7 

 

5 

 

Электронна

я техника и 

преобразова

тели, 

электрообо

рудование 

ЭПС 

знание 

данной 

дисципли

ны 

поможет 

при 

выполнен

ии 

выпускно

й работы. 
 

Знать: назначение, условия эксплуатации, функциональные и структурные 

схемы, а также электротяговые и тяговые характеристики систем управления 

ЭПС; 

- принцип действия и основные расчетные соотношения для 

определения параметров элементов,  узлов,  блоков и системы управления в 

целом; 

- методы анализа и расчета нормальных и аварийных 

электромагнитных процессов в системах управления ЭПС; 

-способы и устройства защиты от аварийных и аномальных  

процессов; 
- особенности конструктивного исполнения. 

Уметь:  применять полученные знания в своей практической  деятельности 

при эксплуатации и ремонте, а также расчета и проектировании систем 

управления ЭПС. 

Иметь навыки: принципы работы отдельных узлов и механической части 

ЭПС в целом: особенности нагружения и показатели качества узлов; 

современные направления совершенствования их конструкций и способы 

поддерживания их работоспособности в эксплуатации 

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку 

системы автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации 



 

процессов изготовления и ремонта вагонов, осуществлять построение и 

расчет систем автоматического управления, основанных на универсальных 

средствах автоматики, анализировать процессы автоматического управления 

технологическим оборудованием; 
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OT 4301 

Охрана труда 

ПД/ 

ВК 

Экзамен  

7 5 

Экология и 

безопасност

ь 

жизнедеяте

льности  

знание 

данной 

дисципли

ны 

поможет 

при 

выполнен

ии 

выпускно

й работы 

 

Знать: основные законодательные акты и нормативы по охране труда, методы оценки условий труда и анализа причин производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, сведения о пожаре и авариях, об опасных и вредных производственных факторах, методы и средства борьбы с ними; 

Уметь:  рассчитывать вентиляцию, освещение, заземление.  

-выполнять измерение освещенности, шума, вибрации; 

–осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в любой среде обитания (природной, производственной, 

бытовой, социальной); 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, технические средства противопожарной защиты; 

Иметь навыки: -выработать у студентов представление о сущности и роли охраны труда в управлении организацией, структуре служб охраны труда и их функциях, 

обязанностях должностных лиц и их ответственности за создание безопасных условий труда; 

-научить студентов практическим навыкам использования законодательных и нормативно-технических документов по охране труда 

Быть компетентным: в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности; в вопросах законодательной, нормативно-правовой базы в области охраны труда и техники 

безопасности. 

EP 4302 

Экономика 

предприятия 

ПД/ 

ВК 

Экзамен  

7 5 

Экономика, 

навыки 

предприним

ательства, 

лидерства и 

восприимчи

вости 

инновации 

знание 

данной 

дисципли

ны 

поможет 

при 

выполнен

ии 

выпускно

й 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;  

Уметь: оценивать рыночные возможности деятельности предприятия; 

находить или генерировать коммерчески перспективные научно-технические 

идеи; разрабатывать бизнес-модели и трансформировать их в бизнес-планы;  

Иметь навыки: разработки перспективных научно-технических идей, бизнес 

моделирования и бизнес-планирования; оценки экономических и социальных 

условий деятельности предприятия;  

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. 

EUTT 3303 

Энергетические 
установки 

ПД/ 

ВК 

Экзамен  
6 5 

Электрообо

рудование 
автомобиле

знание 

данной 
дисципли

Знать: о назначении энергетических установок, основам устройства, 

принципам действия, особенностей работы энергетических установок 
различной транспортной техники, и на основе изучения теории процессов 



 

транспортной 

техники 

й, 

тепловозы, 

электрообо

рудование 

вагонов, 

путевые 

машины 

ны 

поможет 

при 

выполнен

ии 

выпускно

й работы 

протекающих в них, определить пути повышения основных технико-

экономических, эффективных и экологических характеристик. 

Уметь:    - основами технической эксплуатации ЭУТС;методикой 

выбора рациональных режимов работы ЭУ;методами проведения диагностики 

и испытаний энергетических установок. 

Иметь навыки:об основах проведения научных исследований в области 

эксплуатации ЭУТС;об основных направлениях исследований по 

совершенствованию ЭУТС. 

Быть компетентным: Формирование у студентов системы научных и 
профессиональных знании и навыков в области технологии технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей по периодичности, перечню 

и  трудоемкости освоение способов решения задач, возникающих при 

изменении технического состояния. Иметь представления: об основах 

технического обслуживания и текущего ремонта агрегатов и систем. 
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OTETT 4304 

Основы 

технической 

эксплуатации 

транспортной 

техники 

ПД/ВК Экзамен 7 5 Правила 

техническо

й 

эксплуатаци

и, 

эксплуатаци

я путевых 
машин и 

оборудован

ия 

знание 

данной 

дисципли

ны 

поможет 

при 

выполнен
ии 

выпускно

й работы 

Знать:  -  теоретические основы технической эксплуатации транспортной 

техники; 

- стратегия и методы обеспечения работоспособности транспортной техники; 

- нормативы технической эксплуатации транспортной техники;  

- Уметь: выбирать оптимальные для решения  - системы организации 

технического обслуживания, рациональную технологию технического 

обслуживания и комплексных показателей технического обслуживания и 
текущего ремонта транспортной техники 

Иметь навыки: навыками использования  создание у студентов понятия о 

закономерностях формирования производительности и пропускной 

способности средств обслуживания; 

Быть компетентным:    создание у студентов понятия о закономерностях 

формирования производительности и пропускной способности средств 

обслуживания; 

- формирование у студентов научного мышления по комплексной оценке 

качества технического обслуживания и текущего ремонта транспортной 

техники. 

ORTT 4305 

Основы ремонта 

транспортной 
техники 

 

ПД/ВК 

 

Экзамен 

 

7 

 

5 

 

Электрообо

рудование 

автомобиле
й, 

тепловозы, 

электрообо

рудование 

вагонов, 

знание 

данной 

дисципли
ны 

поможет 

при 

выполнен

ии 

Знать:  -  теоретические основы технической эксплуатации транспортной 

техники; стратегия и методы обеспечения работоспособности транспортной 

техники; 
- нормативы технической эксплуатации транспортной техники;  

- закономерности формирования производительности и пропускной 

способности средств обслуживания; 

Уметь: выбирать оптимальные для решения  - системы организации 

технического обслуживания, рациональную технологию технического 



 

путевые 

машины 

выпускно

й работы 

обслуживания и комплексных показателей технического обслуживания и 

текущего ремонта транспортной техники 

Иметь навыки: навыками использования  создание у студентов понятия о 

закономерностях формирования производительности и пропускной 

способности средств обслуживания; 

Быть компетентным:    создание у студентов понятия о закономерностях 

формирования производительности и пропускной способности средств 

обслуживания; 

OPMP 3306 

Организация 
призводства и 

менеджмент 

предприятия 

 

ПД/ВК 

 

Экзамен 

 

6 

 

5 

Экономика, 

навыки 
предприним

ательства, 

лидерства и 

восприимчи

вости 

инновации 

знание 

данной 
дисципли

ны 

поможет 

при 

выполнен

ии 

выпускно

й работы 

Знать:  Знать: теоретическое содержание и методологические основы органи- 

зации производства и управления на предприятии нефтегазового комплекса, 
основные и вспомогательные функции менеджмента,  

Уметь: пользоваться методами оперативно-календарного планирования, 

прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и конку- 

рентоспособность выпускаемой продукции, определять систему целей орга- 

низации, определять приоритеты распределения ресурсов, применять полу- 

ченные знания в своей практической деятельности,  

Иметь навыки:  новыми методами хозяйствования и организации перевозок, 

логистикой  в условиях рыночных отношений, различные количественные 

методы для ведения экономических и технических расчетов, аналитических 

вычислений и прогнозов, методику расчета обобщающих и частных 

показателей эффективности транспортирования 
Быть компетентным:  механизм организации и ведения экономической, 

производственной деятельности транспортного предприятия, основные его 

принципы и теоретические основы; практические навыки самостоятельного 

ведения экономической работы на транспортном предприятии, быстро и 

правильно ориентироваться в фактической исходной информации и 

расчетных экономических показателях. 

NTT 3309 

Надежность 

транспортной 

техники   

БД/ВК Экзамен 6 4 Электрообо

рудование 

автомобиле

й, 

тепловозы, 

электрообо

рудование 
вагонов, 

путевые 

машины 

Основы 

ремонта 

транспорт

ной 

техники, 

Основы 

техническ
ой 

эксплуата

ции 

транспорт

ной 

Знать: теорию, методы расчета, анализа и оценка эксплуатационных свойств 

транспортной техники; 

Уметь: выполнять расчеты по определению параметров надежности узлов, 

элементов и агрегатов транспортной техники и разработать мероприятии по 

обеспечению их работоспособности; 

- анализировать характеристики эксплуатационных свойств 

транспортной техники, определять пути их улучшения;  
- использовать для проведения расчетов и анализа ненадежных узлов 

машин при конструктивной доработке. 

Иметь навыки: выбирать оптимальные условия работы техники для 

обеспечения требуемой надежности, производить расчеты надежности машин 

с помощью методов математической статистики, выдвигать и обосновывать 



 

техники               предложения по проектированию и модернизации оборудования для 

повышения надежности. – приобрести практические навыки применения 

методов решения задач надежности.  

Быть компетентным: определять показатели надежности техники: 

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, привитие студентам 

практических навыков, необходимых при расчете оборудования 

транспортной техники с помощью методов математической статистики. 

PP II 3307 

Производственная 

практика II 

ПД/ВК отчет 6 3 Производст

венная 

практика 1 

Преддипл

омная 

практика 

Уметь: собирать данные для анализа технологических процессов, машин и 

оборудования;  

Знать: основные моменты технологий ТО и ТР и применения строительно- 
дорожных машин;  

Иметь навыки: выполнения отдельных видов работ на рабочих местах;  

Быть компетентным: в направлениях будущей профессиональной дея- 

тельности; в тенденциях развития отрасли 
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PH 4310 

Путевое хозяйство   

 

ПД/КВ 

 

Экзамен 

 

7 

 

5 

 

Путевые 

машины, 

Подъемно-

транспортн

ые машины 

полученн

ые знания 

необходи

мы при 

выполнен

ии 

выпускно

й работы. 

 

Знать: принципы построения системы ведения путевого хозяйства и его 

техническую, технологическую и организационную основу; принципиальные 

основы текущего содержания пути и его ремонтов; 

-определение оценки состояния пути; путевые работы, машины, 

механизмы и инструменты для выполнения путевых работ; технологические 

процессы производства путевых работ; назначение производственных баз и 

возможные схемы их путевого развития; 

-планирование и организацию работ и управление ремонтами и 

текущим содержанием пути. Способы предупреждения заносов пути снегом, 
песком и размывов пути паводковыми водами; 

-структуру предприятий путевого хозяйства; планирование и 

организацию работ в предприятиях путевого хозяйства; планы, 

разрабатываемые в путевом хозяйстве; 

    -основные приказы и распоряжения, действующие положения, нормы и 

инструкции Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Казахстан, АО «НК «Қазақстантеміржолы»» и Департамента пути и 

сооружений. 

Уметь: составлять технический паспорт дистанции пути; выявлять 

неисправности пути при натурном осмотре, расшифровывать записи на 

лентах путеизмерительных тележек и вагонов и определять балльную оценку 
содержания пути; производить настройку дефектоскопных средств на 

эталонном тупике с различными дефектами; 

- рассчитывать графоаналитическим методом или с помощью прибора 

кривые участки пути, находить начало и конец переходных и круговых 

кривых; 

- производить разбивку обыкновенных и перекрестных стрелочных 

переводов; 

        - рассчитывать величины сдвижки рельсов при регулировке и разгонке 

зазоров и размеры пучинных подкладок для исправления пути на пучинах, 

 -составлять полумесячный план (ф. ПУ-74) работ для бригадира пути; 

перспективный план проведения капитальных работ; 

 - определять класс дистанции, её приведенную длину и составлять 
график административного деления дистанции. 

Иметь навыки: является комплексной, включает проектно-конструкторские, 

расчётно-теоретические и технико-экономические знания и решения, 

требующие увязки с технологическими и организационными особенностями 

строительства и эксплуатации железнодорожного пути. 

Быть компетентным определять сферы целесообразного использования 

автомобилей и автопоездов в зависимости от конкретных условий перевозок, 

вида и свойств грузов, уметь производить расчеты и анализ 

эксплуатационных показателей, уметь организовывать контроль за работой 

автомобильного подвижного состава и его использования 



 

AH 4310 

Автомобильное 

хозяйство 

 

ПД/КВ 

 

Экзамен 

 

7 

 

5 

 

Автомобил

и, 

электрообо

рудование 

автомобиле

й 

полученн

ые знания 

необходи

мы при 

выполнен

ии 

выпускно

й работы. 

 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно – хозяйственную и финансово – экономическую 

деятельность предприятия; 

- методологические основы формирования и использования ресурсов 

предприятия: основного и оборотного капитала и человеческих ресурсов; 

-методологические основы формирования издержек производства, 

калькулирование себестоимости продукции и услуг; 

- методику оценки экономической эффективности производства в отрасли. 

Уметь: самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в 

процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами 

подготовки студентов. 

Иметь навыки: способностью обосновать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений; 

способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований. 

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку 

системы автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации 

процессов изготовления и ремонта вагонов, осуществлять построение и 

расчет систем автоматического управления 
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LH 4310 

Локомотивное 

хозяйство  

ПД/КВ Экзамен 7 5 Тепловозы, 

электронная 

техника и 

преобразова

тели, 

правила 

техническо

й 

эксплуатаци
и 

полученн

ые знания 

необходи

мы при 

выполнен

ии 

выпускно

й работы. 

 

Знать: теоретические основы и принципы организации работы 

локомотивного парка на железных дорогах Казахстана, основы научной 

организации труда локомотивных бригад, основные принципы 

высокоэффективного использования локомотивов и средств   технического 

обслуживания, вопросы  обеспечения  безопасности движения поездов, 

принципы рационального размещения сооружения деповского хозяйства. 

Уметь: производить расчеты потребного эксплуатируемого и инвентарного 

парков локомотивов депо, штатов локомотивных бригад, производственных 

рабочих, инженерно-технического персонала; 
- рассчитывать основные показатели использования локомотивов, 

программу ремонта; 

-производить оперативный анализ использования  локомотивного 

парка, а также планировать, организовывать  и управлять работой 

локомотивного депо. 

Иметь навыки: проектирование технологических процессов, передовые 

технологические процессы и оборудования, применяемые для производства и 

ремонта локомотивов,  

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку 

системы автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации 

процессов изготовления и ремонта вагонов, осуществлять построение и 
расчет систем автоматического управления, основанных на универсальных 

средствах автоматики, анализировать процессы автоматического управления 

технологическим оборудованием; 

VH 4310  

Вагонное 

хозяйство 

ПД/КВ  7 5 Оборудован

ия 

сварочно-

наплавочны

х работ при 

ремонте 

вагонов, 

Правила 

техническо

й 
эксплуатаци

и. 

 

полученн

ые знания 

необходи

мы при 

выполнен

ии 

выпускно

й работы. 

 

Знать: назначение, структуру и управление вагонным хозяйством на 

железнодорожном транспорте. Систему технического обслуживания и 

ремонта вагонов, применяемую на железнодорожном транспорте в странах 

СНГ и за рубежом, организацию работ и технологию технического 

обслуживания  и ремонта вагонов  в линейных предприятиях вагонного 

хозяйства, а также их передовой опыт, правила технической эксплуатации 

вагонов на дорогах и условия обеспечения их безопасного движения; 

- научно обоснованные методы расчёта необходимой 

производственной мощности вагоноремонтной базы, сущность значение и 

эффективность специализация и концентрация вагоноремонтного 
производства в условиях  вагонного хозяйства; 

- методы и пути ликвидации отцепок вагонов и задержек поездов в 

пути следования и по техническим не исправностям. Обоснование и способы 

увеличения гарантийной длины безостановочного проследования грузовых 

поездов, сущность, задачи и способы бригадной формы организации, 

стимулирования труда работников предприятия вагонного хозяйства; 



 

- основные пути и направления повышения эффективности и 

совершенствования работы вагонного хозяйства.   

Уметь: рационально организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту вагонов в подразделениях вагонного хозяйства с целью 

максимального повышения производительности труда, обеспечения высокого 

качества выполняемых работ, а также бережливого и экономного 

расходования материалов и запасных частей; 

- добиваться на производственных участках работы высокой 

трудовой и технологической дисциплины, разрабатывать и проводить в жизнь 
мероприятия по обеспечению сохранности вагонного парка на 

промышленных предприятиях и железнодорожных предприятиях, решать 

задачи рациональной специализации развития и размещения предприятии 

вагонного хозяйства; 

- разработать и экономически  оценивать мероприятия по 

повышению эффективности и качества технического обслуживания и ремонта 

вагонов; 

- разрабатывать проекты новых и реконструкции существующих предприятии 

вагонного хозяйства, осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма и обеспечивать безопасное и безаварийное 

проследование поездов. Применять элементы научных исследований при 
решении поставленных задач в области вагонного хозяйства 

Иметь навыки: проектирование технологических процессов, передовые 

технологические процессы и оборудования, применяемые для производства и 

ремонта вагонов, узлов вагонов и деталей 

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку 

системы автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации 

процессов изготовления и ремонта вагонов, осуществлять построение и 

расчет систем автоматического управления,  

PP 4308 

Преддипломная 

практика 

ПД/ВК отчет 8 18 Прозводств

енная 

практика  

Написани

е 

дипломно

й работы 

Уметь: собирать информацию об объекте и предмете исследования; вы-

полнять анализ информации и формулировать проблемы; вырабатывать 

альтернативные пути решения проблем;  

Знать: назначение, состав, принцип функционирования или организации 

предмета проектирования; методы и методики решения профессиональных 
задач применительно к предмету проектирования;  

Иметь навыки: анализа объекта и предмета исследования; систематизации 

полученных результатов; использования современных информационных 

технологий;  

Быть компетентным: в перспективах развития сферы профессиональной 

деятельности; в применении полученных знаний при решении конкретных 



 

научно-технических и производственно-экономических задач 
И

то
го

в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 
 

Написание и 

защита дипломной 

работы (проекта) 

или подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена 

 ИГА 8 12  Выполнен

ие и 

защита 

выпускно

й 

квалифиц

ированной 

работы 

Уметь: использовать методы и критерии оценивания предметной обла сти и 

методы определения стратегии развития бизнес процессов предприятия; 

давать ответы, которые обеспечивают возможность адекватной оценки зна- 

ний и профессионал ьной подготовки будущих специалистов;  

Знать: ключевые и практически значимые положения по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки, пр оцедуру проведения 

экзамена;  

Иметь навыки: чёткого и логичного построения излагаемого материала и 

формулирования своих мыслей, публичной защиты предлагаемых реше- ний; 
использования в своем ответе ссылок на соответствующие положения 

учебной и научной литературы и показать собственную точку зр ения;  

Быть компетентным: в области организации основных процессов произ- 

водстве нной деятельности. 

 



 

 

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 

УК1, УК2, УК3, УК4, УК5, 

УК6, УК9, УК10, ПСК7, 

ПСК13, ПСК14 

Р2 уметь ориентироваться в современных информационных 

потоках и адаптироваться к динамично меняющимся явлениям 

и процессам в мировой экономике 

УК3, УК7, УК8, УК10, 

ПСК13 

Р3 знать об условиях формирования личности, ее свободы и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

природной  среды 

УК6, УК11, ПК13, ПСК6, 

ПСК7, ПСК8  

Р4 обладать способностью к применению знаний на практике, в 

том числе умением составлять математические модели 

типовых профессиональных задач и находить способы их 

решений, интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата 

УК8, УК9, ПК6, ПСК9, 

ПСК16 

Р5 знать основы правовой системы и законодательства 

Республики Казахстана, соблюдать нормы деловой этики, 

владеть этическими и правовыми нормами поведения 

УК1, УК3, УК10, ПСК2, 

ПСК3, ПСК6, ПСК13 

Р6 знать методы расчета стержневых элементов, конструкции на 

прочность, жесткость и устойчивость при статистических и 

динамических нагрузках с учетом ударных воздействии, 

правила выполнения и оформления конструкторской  

документации для построения чертежей,  графическое 

решение инженерных задач 

УК4, УК7, ПК2, ПК3, 

ПК12, ПК19, ПК21, 

ПСК13, ПСК16, ПСК20 

Р7 знать технологию конструкционных материалов, металлов, 

получения заготовок выбор технологических методов 

получения и обработки деталей, формирование способности 

использовать законы химии при изучении специальных 

дисциплин,  изучение законов технической гидромеханики и 

методов расчета, связанных с плавлением и движением 

жидкости; изучение типов, конструкции и схем 

гидравлической машины, гидропривода, гидроаппаратуры; 

знать практическое применение электрического оборудования 

и электроники на подвижном составе на основе анализа 

перспективных технологий, освоение приемов расчета, 

проектирования и реализации ГПС и ее элементов 

ПК2, ПК3, ПК12, 

ПК15,ПСК16, ПСК19, 

ПСК20,   

Р8 знать конструкцию основных деталей и узлов  

всех типов локомотивов,  назначение, ремонт узлов и 

агрегатов. Методы контроля дизеля, виды смазочных 

материалов и технических жидкостей их назначения и 

свойства, основные сведения по электрическим машинам 

постоянного и переменного тока. Знать назначение 

оборудования высоковольтной камеры, системы управления 

электроподвижным составом, а также технологию ремонта 

локомотивов 

ПК1,ПК5,ПК13,ПК14, 

ПК15,ПК17, ПК20, ПК21, 

ПСК9, ПСК10, ПСК11, 

ПСК12,  

Р9 знать состояние автомобильного транспорта в РК и за ПК1, ПК8, ПК10, ПК13, 



 

рубежом, тенденции их развития, пути улучшения 

конструкции и рабочих процессов, механизмов и систем 

автомобилей, методы оценки и анализа конструкции 

механизмов, техническое соятояние автомобилей, принцип 

действия, технические и регулировачные характеристики, 

диагностику различных систем, электрического и 

электронного оборудования 

ПК14, ПК15, ПК16, ПК19, 

ПСК16, ПСК18, ПСК19, 

ПСК20 

Р10 знать конструкцию всех типов вагонов и контейнеров, 

назначение, устройство и взаимодействие узлов и деталей; 

основные тенденции развития конструкций вагонов и 

контейнеров, параметры и характеристики современных типов 

вагонов и контейнеров, технологию ремонта вагонов 

ПК4, ПК7, ПК11, ПК18, 

ПК20, ПСК1, ПСК2, 

ПСК3, ПСК4, ПСК5 

Р11 знать конструкцию и принцип действия узлов и агрегатов 

подъемно-транспортных машин, путевых и строительных 

машин, назначение, классификацию и технические 

характеристики, производительность путевых машин, расчет 

канатов, цепей, барабанов, материалы, применяемые для 

изготовления металлоконструкции 

ПК1, ПК9, ПК13, ПК14, 

ПК15, ПК20, ПСК6, 

ПСК15, ПСК17 

Р12 знать принципы работы, транспорной техники, долговечность 

основынх элементов, долговечность силовых узлов,  основы 

технологии производства ремонта транспортной техники, 

нажежность узлов и агрегатов транспортной техники, 

техническое обслуживание и эксплуатацию транспортной 

техники. Знать показатели качества использования 

подвижного состава с целью обеспечения бесперебойной 

эксплуатации транспортных единиц. Взаимодействие  

объектов инфраструктуры железнодорожного и 

автомобильного транспорта, а также систему безопасности 

движения при трможении транспортной техники 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, 

ПК9, ПК13, ПСК5, 

ПСК11, ПСК12, ПСК14 

Р13 иметь представление о роли бакалавра-транспорта в 

совершенствовании транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры, проектировании производства. Организация 

производства в обеспечении эффективной деятельности 

промышленного предприятия, изучение важнейших 

взаимосвязанных вопросов и факторов, продолжительности 

производственных циклов, повышения производительности 

труда, ресурсосбережении, ускорении научно-технического 

прогресса; разрабатывать технологический процесс 

технического обслуживания, ремонта и диагностики деталей и 

узлов с применением средств механизации, автоматизации и 

сварочно-наплавочных работ 

УК7, ПК3, ПК6, ПК9, 

ПК12, ПК14, ПК18, ПСК2, 

ПСК5, ПСК11, ПСК13 

Р14 способность составлять графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, технологические карты, 

схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить 

за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов, критерии обоснования темы 

научного исследования, виды источников информации, 

структура организация научно-исследовательской работы, 

содержание научного поиска, теоретические и оформление 

результатов исследования 

УК10,ПК5, 

ПК12,ПК14,ПК18, ПСК1, 

ПСК9, ПСК13, ПСК14, 



 

Р15 знать деловые и предпринимательские навыки, нормативно-

правовые акты по охране труда, методы и средства защиты  от 

вредных и опасных веществ на производстве, развивать 

предпринемательское мышление, знать лицензирование и 

сертификацию в транспортной отрасли 

УК10,УК11, ПК5, ПК8, 

ПК12,ПК14,ПК18, ПСК13, 

ПСК17, ПСК18, ПСК20 

 

 



 

5. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

 

 

№ Вид мероприятия  
ООД 

(бакалавр) 

БД 

(бакалавр) 

 

ПД 

(бакалавр) 

 

ECTS 
Количество 

часов  

1 Теоретическое обучение  56 108 39 203 6090 

2 Практика   4 21 25 750 

3 ИГА   12 12 360 

 Всего: 56 112 72 240 7200 
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1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

№ Өріс атауы Ескертпе 

19  Тіркеу нөмірі  

20  Білім беру саласының коды және 

сыныптамасы 

6В07-  Инженерлік, өңдеу және құрылыс 

салалары 

21  Дайындық бағыттарының коды 

және жіктелуі 

6В071 – Инженерия және инженерлік Іс 

22  Білім беру бағдарламаларының 

тобы 

В065 -  Автокөлік құралдары 

23  Білім беру бағдарламасының 

атауы 

6В07100 – « Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары » 

24  БББ Түрі   a) қолданыстағы  БББ 

25  БББ мақсаты  1.- Көлік, көлік техникасы және технологиялар 

саласында еңбек нарығында сұранысқа ие, кәсіби 

және адамгершілік қасиеттерінің жоғары 

деңгейіне ие, әлемдік қоғамдастықтың 

жаһандануы жағдайында көлік техникасын 

жобалау, пайдалану және жөндеу міндеттерін 

шешуге қабілетті жоғары білікті мамандарды 

даярлау; 

2.- Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау 

кезінде әртүрлі талаптар (құн, сапа, қауіпсіздік 

және орындау мерзімдері) арасында ымыраға 

келу қабілетін қалыптастыру және көлікті, көлік 

техникасы мен технологиясын, олардың 

агрегаттарын, жүйелері мен элементтерін 

жобалау, құрастыру, жаңғырту, пайдалану, 

жөндеу және сервистік қызмет көрсету саласында 

оңтайлы шешімдер қабылдау; ойлау мәдениетін 

меңгеру; 
3.- Көлік, көлік техникасы мен технологиясын 

пайдалану, жөндеу, сервистік қызмет көрсету 

кезінде түлектердің табиғи ресурстарды, энергия 

мен материалдарды үнемді және қауіпсіз 

пайдалануға дайындығын қалыптастыруға 

жәрдемдесу. 

26  БСХСЖ бойынша деңгей 6 

27  ҰБШ бойынша деңгей 6 

28  СБШ бойынша деңгей 6 

29  БББ айрықша ерекшеліктері  қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру 

мүмкіндігі (Minor) 

30  Құзыреттер тізімі Әмбебап құзыреттер (ӘҚ ): 

ӘҚ1-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 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-дене тәрбиесі және денсаулықты нығайту 

әдістерін дербес, әдістемелік тұрғыдан дұрыс 

пайдалану, қамтамасыз ету үшін дене 

дайындығының тиісті деңгейіне қол жеткізуге 

дайындық құралдарын иелену толыққанды 

әлеуметтік және кәсіби қызмет. 

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. 

Кәсіби құзыреттер (КҚ): 

КҚ 1-Нақты циклды іске асыру кезінде ІЖҚ 

цилиндрінде болатын процестердің мәні мен 

мақсатын білу; - отынның химиялық энергиясын 

ІЖҚ жұмысына айналдырудың заңдылықтары 

мен неғұрлым тиімді әдістері; 

КҚ 2-пәнді оқу нәтижесінде студент заманауи 

металл конструкцияларын, жер үсті көлік-

технологиялық машиналарын есептеу, жобалау 

және зерттеу негіздерін; материалдар мен 

қарапайым металл конструкцияларының, жер 

үсті көлік-технологиялық машиналарының жай-

күйінің негізгі теңдеулерін; жүк көтергіш 

машиналардың бөлшектері мен тораптарын 

графикалық бейнелеу принциптерін білуі тиіс; 

өзінің кәсіби қызметінің бағыты бойынша 

анықтамалық әдебиетті пайдалануы; Ақпараттық 

технологиялар мен машиналық графиканың 

қазіргі заманғы құралдарын пайдалануы тиіс. 

КҚ 3 – заманауи қондырғыларды жобалау 

негіздерін, қондырғыларды сенімді және үнемді 

пайдалану әдістерін білу; қондырғыны жобалауға 

техникалық тапсырма құрастыру; қондырғының 

негізгі жабдықтарының Конструкторлық 

есептерін орындау;. КҚ 4-білу: Вагондар мен 

контейнерлердің барлық түрлерінің құрылымын, 

тораптар мен бөлшектердің мақсатын, 

құрылысын және өзара іс-қимылын; вагондар мен 

контейнерлер конструкцияларының негізгі даму 

үрдістерін, вагондар мен контейнерлердің қазіргі 

заманғы түрлерінің параметрлері мен 

сипаттамаларын; дәнекерлеу жабдығын; үлгілік 

дәнекерлеу жабдығының сипаттамаларын; 

дәнекерлеу және балқыту материалдарын 



 

(электродтар, электрод сымы, флюстер, қорғау 

газдары). 

КҚ 5-білуге тиіс: локомотивтердің мақсатына 

және пайдаланудың нақты жағдайларына сүйене 

отырып, олардың негізгі параметрлері; 

локомотивтің экипаж бөлігінің негізгі 

сипаттамалары; қосалқы жабдықтардың және 

автономды локомотивтер жүйелерінің 

конструктивтік параметрлері мен энергетикалық 

көрсеткіштері;отандық ғалымдар мен 

мамандардың локомотив техникасын дамыту мен 

жетілдірудегі жетістіктері; шетелдік автономды 

локомотивтердің және олардың негізгі 

агрегаттары мен жүйелерінің негізгі 

параметрлері; отынның баламалы түрлерінде 

жұмыс істейтін перспективалы локомотивтер мен 

локомотивтердің конструкцияларының 

параметрлері мен қасиеттері. 

КҚ 6-өлшеудің талап етілетін дәлдігіне және 

пайдалану шарттарына сәйкес өлшеу 

түрлендіргіштерін дұрыс таңдау және ұтымды 

пайдалану дағдыларын меңгеру; п/п аспаптар 

негізінде импульсті және цифрлық 

құрылғыларды құру қағидаты және іске асыру 

тәсілдері. 

КҚ 7-аспаптар мен тежегіш жабдықтарды 

жобалау және сынақтан өткізу, тежегіш есептерді 

жүргізу, жылжымалы құрамның тежегіш 

жабдықтарының техникалық жай-күйін бағалау; 

аспаптар мен тежегіш жабдықтарын жобалау 

және сынақтан өткізу;тежегіш есептерді жүргізу; 

жылжымалы құрамның тежегіш жабдықтарының 

техникалық жай-күйін бағалау. 

КҚ 8-авт-да жұмыс істеу үшін қозғалтқыш 

конструкциясын жетілдіру бөлігінде көліктегі 

ғылыми-техникалық прогресті жеделдетуде, 

АВТ-ны пайдалану кезінде оның пайдалану 

қасиеттерін жақсарту үшін автомобильді қайта 

жаңартуда, сондай-ақ ресурс үнемдеуде және 

қоршаған ортаны қорғауда бакалавр-

Автомобилист рөлі туралы түсінікке ие болу; 

КҚ 9-көлік-қойма кешендерінде қолданылатын 

машиналардың құрылымын, әрекет ету 

принциптерін және техникалық-пайдалану 

сипаттамаларын білу; станцияда және кірме 

жолдарда тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыра 

білу, Жүк операцияларында вагондардың тұрып 

қалу уақытын қысқарту; магистральдық және 

өнеркәсіптік көлік-қойма жүйелерін дамытуға, 

ТСК арқылы теміржол көлігінің басқа түрлерімен 

өзара іс-қимылын жетілдіруге бағытталған іс-

шаралар туралы түсінікке ие болу. 



 

КҚ 10-студенттер тасымалдаудың нақты 

жағдайларына, жүктердің түрі мен қасиеттеріне 

байланысты автомобильдер мен автопоездарды 

мақсатты пайдалану саласын анықтай білуі, 

пайдалану көрсеткіштерін есептеу және талдау 

жасай білуі, автомобиль жылжымалы құрамының 

жұмысын және оны пайдалануды бақылауды 

ұйымдастыра білуі тиіс. Жол жағдайларын 

талдай білу жылжымалы құрам қозғалысының 

тиімді және қауіпсіз бағыттарын әзірлеуде 

маңызды фактор болып табылады; 

КҚ 11-білуге тиіс: жүйелердің кіші жүйелерінің, 

тораптарының, агрегаттары мен аспаптарының 

функционалдық мақсаты; - КВВ жүйелерінің 

параметрлерін таңдау негізі ретінде санитарлық-

гигиеналық нормалар, оларға техникалық қызмет 

көрсету, пайдалану және жөндеу кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы ережелері; тораптардың, 

агрегаттар мен аспаптардың құрылымы, олардың 

техникалық сипаттамалары, реттеу, қолмен және 

автоматты басқару принциптері; 

КҚ 12-көліктік жабдықты жасау және жаңғырту 

бойынша жобалау-конструкторлық құжаттаманы 

әзірлеуге дайын болу; 

КҚ 13-отын-жағармай материалдары мен 

техникалық сұйықтықтардың сапасын анықтай 

білу, отынды, жағармай материалдары мен 

техникалық сұйықтықтарды дұрыс сақтауды 

және пайдалануды қамтамасыз ету; білу: жұмыс 

шарттары және отындарға, жағармай 

материалдары мен салқындатқыш сұйықтықтарға 

қойылатын экслуатациялық-техникалық 

талаптар; отын, жағармай материалдары мен 

салқындатқыш сұйықтық сапасының негізгі 

көрсеткіштері; отынды, жағармай материалдары 

мен салқындатқыш сұйықтықты ұтымды 

пайдалануға жүйелі көзқарас. 

КҚ 14 өндірістің жұмыс істеу негіздерін, 

өндірісті ұйымдастыру әдістері мен 

принциптерін білу; Өндірісті ұтымды 

ұйымдастыру және жоспарлау бойынша 

міндеттер кешенін шешудің практикалық 

дағдыларын меңгеру; жекелеген салалар мен 

қызмет салаларында маркетингтік қызметтің 

негіздері мен технологияларын меңгеру 

КҚ 15-пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

ІЖҚ мақсаты, талаптары, жіктелуі, ІЖҚ жұмыс 

істеу принципі; ІЖҚ цилиндрінде болатын 

процестердің мәні мен мақсатын білу 

КҚ16-автоматтандыруды кеңінен енгізу 

жұмыстарының жекелеген кезеңдерін, атап 

айтқанда, оның негізгі салаларының бірін өз 



 

бетінше бағалауға дайын болу; автомобильдің 

(трактордың) нақты механизмдерін Автоматты 

реттеудің қазіргі жай-күйі туралы түсінікке ие 

болу; құрылымдық схемаларды; жұмыс 

режимдерін білу; тікелей әсер ететін автоматты 

реттегіштердің сыныптамасы; тікелей әрекет 

ететін механикалық автоматты реттегіштер; 

тікелей әсер ететін пневматикалық автоматты 

реттегіштер; тікелей әсер ететін автоматты 

реттегіштердің сыныптамасы;; кері байланыссыз 

жанама әрекеттің Автоматты реттегіштері. 

КҚ17-студенттердің энергетикалық қондырғылар 

мен қуат берудің әр түрлі типтері бар автономды 

локомотивтердің негізгі жұмыс қағидаттары, 

сипаттамалары мен техникалық-экономикалық 

көрсеткіштері туралы мәліметтер алуы; 

автономды локомотивтердің экипаж бөлігі мен 

қосалқы жабдықтарының құрылғыларын, жұмыс 

жағдайларын және пайдалану және олардың 

құрылымдық және энергетикалық параметрлерін 

есептеу және таңдау әдістерін зерделеу; жол 

темір жолдарының Локомотив құрылысы мен 

локомотив паркінің қазіргі жағдайын, оны 

жаңғырту, перспективалық дамыту және 

техникалық жай-күйін жақсарту; 

КҚ18-автоматтандыру жүйесін әзірлеуге 

техникалық тапсырма жасай білу, вагондарды 

дайындау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, 

Автоматиканың әмбебап құралдарына 

негізделген автоматты басқару жүйелерін құру 

және есептеуді жүзеге асыру, технологиялық 

жабдықты автоматты басқару процестерін 

талдау; 

КҚ 19-өзін-өзі жетілдіруге қабілетті болу, көлік 

техникасының негізгі пайдалану сипаттамаларын 

есептеу, энергетикалық жабдықты таңдауды 

жүзеге асыру; 

КҚ 20-локомотивтердің жалпы құрылысын; 

техникалық қызмет көрсетудің негізгі 

принциптерін; техникалық пайдалану және 

сервистік қызмет көрсету бойынша негізгі 

бөлімшелердің өзара іс-қимыл 

принциптерін;көлік техникасын жобалау және 

пайдалану уақытын есептеу негіздерін білу.; 

КҚ 21-тартым күшін қалыптастыру мен іске 

асырудың негізгі қағидаттарын; локомотивтердің 

негізгі элементтері мен тораптарының өзара іс-

қимыл қағидаттарын, олардың конструкциясын 

(дизель, электр және қосалқы жабдық, сондай-ақ 

экипаж бөлігін) игере білу); 

- локомотивті жобалау және есептеу негіздері. 



 

Кәсіби-мамандандырылған құзыреттер (КМҚ): 

 

КМҚ 1 депоның, филиалдың, Департаменттің 

жұмыс жоспарларын белгіленген мерзімде 

орындау, филиалдың, Департаменттің 

тапсырмаларын, қойылған міндеттерін орындау. 

Депо қызметкерлерінің ҚР заңнамасының, 

мемлекеттік органдардың актілерінің және 

кәсіпорын қызметіне қатысты өзге де 

құжаттардың нормалары мен талаптарын 

сақтауын бақылау. Бағынысты қызметкерлердің 

поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуге, еңбекті қорғауға және қызметкерлердің 

жеке қауіпсіздігі техникасына бағытталған 

технологиялық процестің және еңбекті қорғау 

жөніндегі нұсқаулықтардың талаптарын 

орындауы бөлігінде оларға бақылауды 

қамтамасыз ету.Кәсіпорынның өндірістік 

қызметінде қолданылатын заңнамалық және 

нормативтік актілерді, нұсқаулықтарды, 

бұйрықтарды, ережелер мен басқа да 

құжаттарды, Депо учаскелері жұмысының 

технологиялық процестерін, техникалық-

экономикалық және ағымдағы өндірістік 

жоспарлаудың тәртібі мен әдістерін білу. 

КМҚ -3 ӨТБ жұмысының технологиялық 

процесін білу. Пайдалануда вагондарға 

техникалық қызмет көрсету жөніндегі 

Нұсқаулық. Вагондарға техникалық қызмет 

көрсету кезінде өлшеу құралдарын қолдану 

жөніндегі Нұсқаулық. Вагон бөлшектерін жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету бойынша 

басшылық құжаттар, ф. ВУ-41 келіп түскен 

рекламация актілерін тіркеу тәртібі.Жүргізілген 

жөндеуден кейін пайдаланудың кепілдік 

мерзімінен өтпеген вагондардың тораптары мен 

бөлшектерін тексерудің технологиясы мен 

тәртібі. Рекламация актілерін жасау тәртібі ф. 

ВУ-41.Жөндеу жүргізгеннен кейін кепілдік 

мерзімін сақтамаған вагондармен рекламациялық 

–наразылық жұмысын жүргізу ережесі. Вагон 

шаруашылығы департаментінен жіберілген 

нысандар мен есептілік. 

КМҚ -2 пайдалану кезінде вагондарға 

техникалық қызмет көрсету жөніндегі 

нұсқаулықты білу. Жылжымалы құрам 

тежегіштеріне техникалық қызмет көрсету 

жөніндегі Нұсқаулық. ТҚҰ, КПТО, КП, ППВ, 

ТОР жұмысының технологиялық процесі, ТҚҰ, 

КПТО, КП жұмысының үлгілік технологиялық 

процесі. Вагонның меншік иесіне ақаулы 

вагонның ағытылғаны және вагонды жөндеуге 



 

қажетті қосалқы бөлшектерді алыс-беріс 

негізінде беру қажеттігі туралы хабарлау. 

Растаушы құжаттарды жасай отырып, ақаулы 

вагонды жөндеудің талап етілетін көлемін 

анықтау. Кәсіпорын меншігіндегі және алыс-

беріс негізінде вагондардың меншік иесі ұсынған 

вагондардың ақаусыз және ақаулы қосалқы 

бөлшектерінің есебін жүргізу. Вагондарды 

жөндеу кезінде кәсіпорын меншігінің қосалқы 

бөлшектерін ұтымды пайдалану. Вагондарды 

ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету үшін қосалқы бөлшектердің 

азайтылмайтын ең аз қорын толықтыру. 

КМҚ -4 әр түрлі типтегі және мақсаттағы 

вагондарды, олардың тежегіш және басқа 

жабдықтарын пайдалануды, техникалық қызмет 

көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру қабілеті, 

вагон шаруашылығы бөлімшелерінің өндірістік 

қызметі; вагондарды, олардың тежегіш және 

басқа да жабдықтарын, өндірістік процестерді 

автоматтандыру құралдарын жобалау қабілеті, 

вагондардың сапа, сенімділік, техникалық 

деңгейі мен қауіпсіздігі, өнім (көрсетілетін 

қызмет) сапасы мен өндірістің техникалық 

деңгейі көрсеткіштерін қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды, диагностикалық 

кешендер мен сапа менеджменті жүйелерін 

пайдалана отырып бағалау қабілеті ПСК 5 

вагондардың құрылысын және олардың 

тораптары мен бөлшектерінің өзара іс-қимылын 

білу; вагондардың түрлерін ажырата білу, 

олардың техникалық сипаттамаларында 

бағдарлай білу, Вагондар конструкцияларына 

қойылатын талаптарды анықтау; компьютерлік 

технологияларды пайдалана отырып, негізгі 

жүктемелердің әрекеті кезінде вагондардың 

параметрлерін, жүк және жолаушылар 

вагондарының шанақтары мен тораптары 

конструкцияларының сапасы мен қауіпсіздігінің 

көрсеткіштерін анықтай білу; пайдаланылатын 

және жаңа вагон паркінің негізгі 

сипаттамаларын, вагонға әсер ететін күштерді 

есептеу және нормалау әдістерін, кернеулер мен 

беріктік қорларын есептеу әдістерін, вагондар 

мен олардың тораптарының конструкцияларын, 

беріктігі мен сенімділігін талдау әдістерін, 

вагондар өндірісін конструкторлық және 

технологиялық дайындаудың негізгі ережелерін 

иелену 

КМҚ 6 лауазымдық міндеттерді орындау үшін 

қажетті көлемде теміржол көлігі саласындағы 

экономикалық және әлеуметтік дамудың негізгі 



 

бағыттарын анықтайтын нормативтік-құқықтық 

актілерді білу. Лауазымдық міндеттерді 

орындау үшін қажетті көлемде темір жолдарды 

техникалық пайдалану ережесі. Теміржол көлігі 

ұйымының құрылымдық бөлімшесіндегі 

өндірістік процестердің технологиясы 

КМҚ- 7 теміржол көлігі ұйымының 

құрылымдық бөлімшесінде өндірістік 

процестердің технологиясын орындау. 

Лауазымдық міндеттерді орындау үшін қажетті 

көлемде еңбекті қорғау, Электр қауіпсіздігі және 

өрт қауіпсіздігі талаптары. Темір жол көлігіндегі 

экономика, өндірісті, еңбекті ұйымдастыру және 

басқару лауазымдық міндеттерін орындау үшін 

қажетті көлемде. Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасы лауазымдық міндеттерді 

орындау үшін қажетті көлемде. 

КМҚ -8 қажет болған жағдайда қолданыстағы 

нормативтік ережелерді, шарттар мен 

нұсқаулықтарды басшылыққа ала отырып, 

наразылық актісін жасайды. Барлық 

материалдарды жинағаннан кейін кінәлі 

кәсіпорындардан және қатысы бар тұлғалардан 

келтірілген материалдық залалды уақтылы өтеу 

үшін филиалдың жоспарлау-экономикалық 

бөліміне ұсыну. Жөндеу кәсіпорындары мен 

локомотив бригадаларының өкілдерін тарта 

отырып, бұзушылық фактісі бойынша қатысы 

бар адамдардан түсініктемелер іріктеу, 

бұзушылықтар туралы куәландыратын өзге де 

құжаттарды жинау арқылы талдау үшін 

материалдар дайындау, локомотивтердің МПР-

ға кіру жағдайларын, локомотивтердің ақаулығы 

бойынша поездар қозғалысы қауіпсіздігінің 

бұзылу жағдайларын тексеру тәртібін білу, 

электровоз бен тепловоз (МВПС) құрылғыларын 

білу.Іскерлік этика кодексі. 

КМҚ 9 локомотивтерге техникалық қызмет 

көрсету сапасын жақсарту бойынша шешім 

қабылдай білу. Өндіріс тиімділігін арттыру 

жоспарларын әзірлеуге қатысу, Локомотив 

жабдығының техникалық сипаттамаларын, 

конструктивтік ерекшеліктерін, мақсаты мен 

жұмыс режимдерін, оны пайдалану қағидаларын 

білу, автономды локомотивтердің, олардың 

негізгі және қосалқы жабдықтарының 

құрылғыларын және оларды пайдалану 

шарттарын білу; автономды Локомотив 

жұмысының негізгі параметрлері мен 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 

таңдау әдістерін иелену; негізгі және қосалқы 

жабдықты және экипаж бөлігінің 



 

конструктивтік параметрлерін таңдай білу; 

ақпараттық технологияларды пайдалана 

отырып, автономды локомотивтердің тораптары 

мен агрегаттарының жұмыс процестерін 

жобалау және математикалық модельдеу 

әдістерін меңгеру 

КМҚ - 10 автономды локомотивтердің электр 

берілістерінің құрылғыларын білу; автономды 

локомотивтердің электр берілістерінің 

сипаттамалары мен параметрлерін есептеу және 

талдау, автономды локомотивтердің тартқыш 

электр машиналары мен статикалық 

түрлендіргіштерінің құрылымын есептеудің 

негізгі әдістерін қолдану; автономды 

локомотивтердің электр берілістерінің 

элементтерін таңдау және электр берілістері 

жұмысының техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін талдау әдістерін меңгеру, 

автономды локомотивтердің электр берілістерін 

пайдалану, сынау және баптау дағдылары ; 

КМҚ  11 автономды локомотивтердің электр 

жабдықтарын және оны пайдалану 

ерекшеліктерін білу; автономды 

локомотивтердің электр жабдықтарының 

элементтері мен тораптарын есептеу, күш 

беретін тізбектердің электр схемаларын және 

энергетикалық берілісті реттеу тізбектерін, 

электр жабдығын басқару және қорғау 

тізбектерін модельдеу және есептеу әдістерін 

қолдану; автономды локомотивтердің электр 

схемаларын оқу және әзірлеу дағдыларын, 

электр схемаларындағы ақауларды анықтау 

және автономды локомотивтердің электр 

жабдықтарының элементтерін баптау 

дағдыларын меңгеру ; 

КМҚ -12 локомотив шаруашылығының 

инфрақұрылымын және автономды 

локомотивтерді және оның жабдықтарын 

пайдалану, техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу ерекшеліктерін білу; локомотивтерді 

техникалық пайдалануды және локомотив 

шаруашылығы бөлімшелерінің өндірістік 

қызметін ұйымдастыру, локомотив 

бригадаларының жұмысын ұйымдастыру және 

жоспарлау қабілеті; компьютерлік 

технологияларды пайдалана отырып, локомотив 

шаруашылығы бөлімшелері мен локомотивтерді 

пайдалану жүйелерінің жұмыс көрсеткіштерін 

анықтау тәсілдерін меңгеру 

КМҚ -13 Қазақстан Республикасының 

заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық 

актілерін, кәсіпорынның, техникалық байқау 



 

орталығының өндірістік-шаруашылық және 

қаржы-экономикалық қызметін регламенттейтін 

мемлекеттік органдардың актілерін білу, Ішкі 

еңбек тәртіптемесін, еңбек заңнамасының 

нормаларын, оның ішінде еңбекті қорғау, 

қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария 

және өртке қарсы қорғау қағидаларын орындау. 

КМҚ  14 техникалық байқау орталығының 

қызметін бақылау жүйесін қалыптастыру. 

Техникалық байқау орталығының экономикалық 

және техникалық дамуына, түзету шараларын 

қабылдай отырып, жоспарлардың орындалуына 

талдау жүргізу. Түзету шараларын қабылдай 

отырып, мемлекеттік бюджетке, жинақтаушы 

зейнетақы қорына төлемдердің уақтылы жүзеге 

асырылуын, еңбек шарттарының, өндірістік 

көрсеткіштердің сақталуын бақылау. Түзету 

шараларын қабылдай отырып, персоналдың 

тәртібі туралы Жергілікті нормативтік 

актілердің сақталуын бақылау. Еңбекті қорғау, 

қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария 

және өрттен қорғау талаптарының сақталуын 

бақылау. 

КМҚ -15 техникалық байқау орталығын 

жобалауды, оның ішінде жоспарлау шешімін, 

техникалық диагностика құралдарының 

номенклатурасын, техникалық диагностиканың 

орындалатын операцияларының ұтымды 

реттілігі мен еңбек сыйымдылығын, техникалық 

байқау пункттерінің өткізу қабілетін және 

қызметтерге нарықтық сұранысты талдауды білу 

негізінде техникалық байқау орталығының 

қуатын таңдауды жүзеге асыру. Кәсіпорын 

қызметкерлеріне қойылған міндеттердің дұрыс 

және уақтылы орындалуын бақылауды жүзеге 

асыру. 

КМҚ 16 техникалық диагностикалау 

құралдарын пайдалану ережелерін және көлік 

құралдары тораптарының, агрегаттары мен 

жүйелерінің жұмыс процестерінің 

параметрлерін өлшеу әдістерін білу. 

Автомобиль көлігіндегі жол жүрісі қауіпсіздігі 

саласындағы нормативтік құқықтық және 

нормативтік техникалық актілер, оның ішінде 

көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру 

жөніндегі негізгі ережелер. Ақпараттық 

технологиялар негіздері. 

КМҚ -17 көлік құралдарының техникалық жай-

күйін тексеру әдістерін іске асыру үшін қажетті 

техникалық диагностикалау құралдарын, 

қосымша технологиялық жабдықтарды қарап-

тексеру, профилактикалық жөндеу жоспарларын 



 

(кестелерін) әзірлеуді және іске асырылуын 

бақылауды, осы жоспарларды (кестелерді) 

бекітуді ұйымдастырсын. Техникалық 

диагностикалау құралдарын пайдалануға 

арналған шарттар мен өтінімдерді бекітуге, 

жасауға құқылы. Көлік құралдарының 

техникалық жай-күйін тексеру әдістерін іске 

асыру үшін қажетті техникалық диагностикалау 

құралдарының, қосымша технологиялық 

жабдықтың құрылысы, жұмыс істеу және 

қызмет көрсету қағидаты; 

КМҚ  18 кәсіпорын қызметі ауданының 

ерекшелігін анықтау, жүк ағынына зерттеу және 

талдау жүргізу. Қозғалыс маршруттарындағы 

жолдардың, тиеу-түсіру пункттерінің, тиеу-

түсіру жұмыстарын орындау орындарына, 

аялдама пункттеріне кірме жолдардың жай-күйі 

мен дайындығын тексеру мақсатында олардың 

жай-күйіне тексеру жүргізу. Маршруттық желі 

және тасымалдау қашықтықтарының 

схемаларын әзірлеу. Тасымалдауға шарттар мен 

келісімдер жасау үшін материалдар дайындау. 

Қазақстан Республикасының Жол жүрісі туралы 

Заңы. Қазақстан Республикасының автомобиль 

көлігі туралы Заңы 

КМҚ -19 тасымалданатын жүктің түрі мен түрін, 

жүк көтергіштігін барынша пайдалануды және 

жүктің сақталуын қамтамасыз етуді ескере 

отырып, автомобильдерді бөлуді жүргізу. 

Жүргізушілердің ауысымдық кестесін жасаңыз. 

Тұрақты маршруттарда жұмыс істейтін 

жылжымалы құрам үшін отын шығынының 

сараланған маршруттық нормаларын әзірлеу 

және бекітуге дайындау. Көлік қызметтерін 

көрсету сапасын бақылауды жүзеге асыру 

(кестелерді, жұмыс жоспарларын, тасымалдау 

бағыттарын, тасымалдау шарттарының 

талаптарын сақтау және т.б.). Жанар-жағармай 

және пайдалану материалдарының шығысына 

бақылауды жүзеге асыру. Автомобиль көлігі 

жылжымалы құрамының жұмысы, кестелердің, 

жұмыс жоспарларының орындалуы туралы есеп 

пен есептіліктің уақтылы және сапалы 

жүргізілуін жүзеге асырады. 

КМҚ -20 осы көліктің техникалық 

құжаттамасында көзделген не шикізат, 

материалдар мен отын шығысының техникалық 

және технологиялық нормаларын бекіту туралы 

кәсіпорынның есеп саясатында белгіленген не 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

органдары үшін жанар-жағармай материалдары 

шығыстарының және автокөлікті ұстауға 



 

арналған шығыстардың нормаларын бекіту 

туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

қаулысымен айқындалған, автокөлік құралдарын 

техникалық пайдалану кезінде жанар-жағармай 

материалдары, қосалқы бөлшектер мен шиналар 

шығысының нормалары. Жол-көлік 

оқиғаларының алдын алу жөніндегі іс-шараларды 

әзірлеу және жүргізу және олардың орындалуын 

бақылау. Кәсіпорынның жылжымалы құрамы 

қатысқан жол-көлік оқиғалары туралы деректерді 

әкімшілік полицияның деректерімен салыстырып 

тексеруді жүзеге асыру. Ірі габаритті, ауыр 

салмақты және қауіпті жүктерді тасымалдау 

кезінде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету мәселелері бойынша ішкі нормативтік 

актілердің жобаларын әзірлеуге немесе әзірлеуге 

қатысуға құқылы. Ұжымда жол қозғалысы 

қауіпсіздігі бойынша үгіт-насихат жұмыстарын 

ұйымдастыру және жүргізу 
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3. Түлек моделі 

 

№ Өріс атауы Ескертпе  

1. Білім беру бағдарламасының 

атауы 

6В07100- «Көлік, көлік техникасы және 

технологиясы» 

2. Берілетін академиялық дәреже БББ 6В07100 – Көлік, көлік техникасы және 

технологиясы бойынша техника және технология 

бакалавры 

3. Дублин дескрипторларына 

сәйкес оқыту нәтижелері 

1) көлік инфрақұрылымы саласындағы озық 

білімге негізделген көлік техникасы саласындағы 

демонстрациялық білім мен түсінік; 

2) білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, 

аргументтерді қалыптастыру және көлік техникасы 

саласындағы проблемаларды шешу; 

3) әлеуметтік, осы және ғылыми хабарларды ескере 

отырып, жағдайларды қалыптастыру үшін ақпарат 

жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға; 

4) көлік техникасы саласындағы оқу-практикалық 

және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімдерін қолдану; 

5) көлік техникасы саласында қашықтықтан 

оқытуды дербес оқыту үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 

әдістерін білу және оларды көлік техникасы 

саласында қолдану; 

7) фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы көлік инфрақұрылымы 

саласындағы күрделі байланыстарды білу мен 

түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен 

мәдениетінің маңызын түсіну. 

4. Білім беру бағдарламасы 

бойынша оқыту нәтижелері 

ОН1 ойлау мәдениетінің кең ой-өрісі бар жоғары 

білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін 

жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, 

экономикалық) пәндері саласында базалық білімді 

меңгеру;  

ОН2  қазіргі заманғы ақпараттық ағындарда 

бағдарлана білу және әлемдік экономикадағы 

серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге 

бейімделе білу; 

ОН 3 жеке тұлғаны қалыптастыру шарттары, оның 

бостандығы және өмірді, мәдениетті, қоршаған 

табиғи ортаны сақтауға жауапкершілігі туралы 

білу; 

ОН4 білімді практикада қолдану қабілетіне ие 



 

болу, оның ішінде типтік кәсіби есептердің 

математикалық модельдерін құра білу және оларды 

шешу тәсілдерін таба білу, алынған математикалық 

нәтиженің кәсіби (физикалық) мағынасын 

түсіндіру. 

ОН5 Қазақстан Республикасының құқықтық 

жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу, іскерлік 

этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың 

этикалық және құқықтық нормаларын меңгеру; 

ОН6 соққы әсерін ескере отырып, статистикалық 

және динамикалық жүктемелер кезінде өзекті 

элементтерді, конструкцияларды беріктікке, 

қаттылыққа және орнықтылыққа есептеу әдістерін, 

сызбаларды құру үшін конструкторлық 

құжаттаманы орындау және ресімдеу ережесін, 

инженерлік міндеттерді графикалық шешуді білу; 

ОН7 бөлшектерді алу және өңдеудің 

технологиялық әдістерін таңдау, арнайы пәндерді 

оқу кезінде химия заңдарын қолдану қабілетін 

қалыптастыру, сұйықтықтың еруі мен 

қозғалысымен байланысты техникалық 

Гидромеханика заңдары мен есептеу әдістерін 

зерделеу; гидравликалық машинаның, 

гидрожетектің, гидроаппаратураның типтерін, 

құрылымдары мен схемаларын зерделеу; 

перспективті технологияларды талдау негізінде 

жылжымалы құрамда электр жабдықтары мен 

электрониканың практикалық қолданылуын, МӨҚ 

және оның элементтерін есептеу, жобалау және 

іске асыру тәсілдерін меңгеруді білу. 

РО8 Негізгі бөлшектер мен тораптардың 

құрылымын білу локомотивтердің барлық түрлері, 

тораптар мен агрегаттарды тағайындау, жөндеу. 

Дизельді бақылау әдістері, майлау материалдары 

мен техникалық сұйықтықтардың түрлері, олардың 

мақсаты мен қасиеттері, тұрақты және ауыспалы 

токтың электр машиналары туралы негізгі 

мәліметтер. Жоғары вольтты камера 

жабдықтарының мақсатын, электр Жылжымалы 

құрамды басқару жүйесін, сондай-ақ 

локомотивтерді жөндеу технологиясын білу; 

ОН 9 ҚР және шетелдердегі автомобиль көлігінің 

жай-күйін, олардың даму үрдістерін, 

автомобильдердің конструкциясы мен жұмыс 

процестерін, механизмдері мен жүйелерін 



 

жақсарту жолдарын, механизмдер конструкциясын 

бағалау және талдау әдістерін, автомобильдердің 

техникалық сояуынын, жұмыс істеу принципін, 

техникалық және реттеу сипаттамаларын, әртүрлі 

жүйелердің, электр және электрондық 

жабдықтардың диагностикасын білу; 

ОН 10 вагондар мен контейнерлердің барлық 

түрлерінің конструкциясын, тораптар мен 

бөлшектердің мақсатын, құрылысын және өзара іс-

қимылын; вагондар мен контейнерлер 

конструкцияларының негізгі даму үрдістерін, 

вагондар мен контейнерлердің қазіргі заманғы 

түрлерінің параметрлері мен сипаттамаларын, 

вагондарды жөндеу технологиясын білу; 

ОН11 көтергіш-көлік машиналарының, жол және 

құрылыс машиналарының тораптары мен 

агрегаттарының құрылымы мен жұмыс принципін, 

Жол машиналарының мақсатын, сыныптамасы мен 

техникалық сипаттамаларын, өнімділігін, 

арқандарды, шынжырларды, барабандарды 

есептеуді, металл конструкцияларын жасау үшін 

қолданылатын материалдарды білу; 

ОН 12 жұмыс принциптерін, көлік техникасын, 

негізгі элементтердің ұзақ мерзімділігін, күш 

тораптарының ұзақ мерзімділігін, көлік 

техникасын жөндеу технологиясының негіздерін, 

көлік техникасының тораптары мен 

агрегаттарының пайда болуын, көлік техникасына 

техникалық қызмет көрсетуді және пайдалануды 

білу. Көлік бірліктерін үздіксіз пайдалануды 

қамтамасыз ету мақсатында жылжымалы құрамды 

пайдалану сапасының көрсеткіштерін білу. 

Теміржол және автомобиль көлігі инфрақұрылымы 

объектілерінің өзара іс-қимылы, сондай-ақ көлік 

техникасы бұзылған кезде қозғалыс қауіпсіздігі 

жүйесі;  

ОН13 көлік-коммуникациялық инфрақұрылымды 

жетілдірудегі, өндірісті жобалаудағы көлік 

бакалаврының рөлі туралы түсінікке ие болыңыз. 

Өнеркәсіптік кәсіпорынның тиімді қызметін 

қамтамасыз етуде өндірісті ұйымдастыру, маңызды 

өзара байланысты мәселелер мен факторларды, 

өндірістік циклдердің ұзақтығын, еңбек өнімділігін 

арттыруды, ресурстарды үнемдеуді, ғылыми-

техникалық прогресті жеделдетуді зерделеу; 



 

механикаландыру, автоматтандыру және 

Дәнекерлеу-Балқыту жұмыстарын қолдана 

отырып, бөлшектер мен тораптарға техникалық 

қызмет көрсету, жөндеу және диагностикалаудың 

технологиялық процесін әзірлеу; 

ОН14 жұмыс кестелерін, тапсырыстарды, 

өтінімдерді, нұсқаулықтарды, түсіндірме 

жазбаларды, технологиялық карталарды, 

схемаларды және басқа да техникалық 

құжаттаманы, сондай-ақ бекітілген нысандар 

бойынша белгіленген есептілікті жасау, 

белгіленген талаптардың, қолданыстағы 

нормалардың, ережелер мен стандарттардың 

сақталуын, ғылыми зерттеу тақырыбын негіздеу 

критерийлерін, ақпарат көздерінің түрлерін, 

ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру 

құрылымын, ғылыми ізденістің мазмұнын, зерттеу 

нәтижелерін теориялық және ресімдеуді бақылау 

қабілеті;  

ОН 15 іскерлік және кәсіпкерлік дағдыларды, 

еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік-құқықтық 

актілерді, өндірістегі зиянды және қауіпті 

заттардан қорғаудың әдістері мен құралдарын білу, 

кәсіпкерлік ойлауды дамыту, көлік саласындағы 

лицензиялау мен сертификаттауды білу. 

5. Кәсіби қызмет саласы Түлектің кәсіби қызмет саласы-бұл көлік 

техникасын жобалау, пайдалану және жөндеумен 

байланысты күрделі мәселелерді шешуге 

бағытталған адам қызметінің құралдары, әдістері 

мен әдістерінің жиынтығын қамтитын 

материалдық өндіріс 

6. Кәсіби қызмет объектілері Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: көлік 

техникасы мен жабдықтарын өндіретін машина 

жасау зауыттары ; 

көлік техникасын пайдалануды жүзеге асыратын 

кәсіпорындар мен ұйымдар; конструкторлық, 

жобалау және технологиялық ұйымдар; машина 

жөндеу кәсіпорындары; 

машина жасау және жөндеу зауыттарының 

фирмалық және дилерлік орталықтары; 

маркетингтік және көліктік экспедициялық 

қызметтер; материалдық-техникалық қамтамасыз 

ету жүйелері, көлікті басқару қызметтері; 

7. Кәсіби қызмет пәні Көлік техникасы мен жабдығы; энергетикалық 

жабдық; жүріс жабдығы; жұмыс жабдығы; көлік 

техникасы жетегінің системасы; қозғалысты 

басқару жүйесі; тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету 

жүйесі; дайындауға арналған жабдық ;көлік 

техникасын сынау және кәдеге жарату; көлік 

техникасын дайындауға және жөндеуге арналған 

техникалық жабдыққа арналған жабдық, көлік 



 

техникасын дайындауға және пайдалануға 

арналған бақылау-өлшеу аспаптары; көлік 

техникасының жұмыс процестерін 

автоматтандыруға арналған жабдық; 

8. Кәсіби қызмет түрлері ұйымдастыру-технологиялық қызмет: көлік 

техникасын құруға және жөндеуге 

конструкторлық, технологиялық, жобалау-

сметалық құжаттама әзірлеу; орындаушылар 

ұжымының жұмысын ұйымдастыру, әр түрлі 

пікірлерді есепке алу және басқарушылық 

шешімдерді қабылдау; әр түрлі жоспарлау және 

оңтайлы шешімдерді айқындау кезінде әр түрлі 

талаптарды (құнын, сапасын, орындау мерзімдерін 

және қауіпсіздігін) ескере отырып ымыралы 

шешімдер; - сапалы өнім шығаруды қамтамасыз 

ету мақсатында әр түрлі шығындарды есепке алу. ; 

- - өндірістік-басқару қызметі: көлік техникасы мен 

жабдығын дайындау технологияларын 

оңтайландыру; технологиялық процестердің, 

материалдар мен дайын өнімнің сапасын бақылау; 

өндірістік процестерді іске асыру үшін 

материалдарды, жабдықтар мен басқа да 

құралдарды таңдау және тиімді пайдалану; өнім 

сапасының көрсеткіштерін өлшеу құралдарын 

метрологиялық тексеру; көлік техникасы мен 

жабдығын стандарттау және сертификаттау, 

оларды дайындау және жөндеу технологиясы 

жөніндегі іс - шараларды жүргізу; көлік 

техникасын пайдалану мен жөндеуге байланысты 

қызметтерді, кәсіпорындарды ұйымдастыру және 

басқару; 

- жобалау қызметі: жобаның мақсаттары мен 

міндеттерін айқындау, олардың өзара 

байланысының құрылымын құру кезінде әртүрлі 

факторларды есепке алу және міндеттерді шешудің 

басым бағыттарын анықтау; салдарын болжау 

проблемаларын шешу нұсқаларын әзірлеу және 

талдау, жобаларды жоспарлау және іске асыру; 

технологиялық, конструкторлық, эстетикалық, 

экономикалық және басқа да параметрлерді ескере 

отырып, машиналар мен жабдықтардың 

жобаларын әзірлеу; материалдарды, көлік 

техникасы мен жабдықтарды таңдау кезінде 

ақпараттық технологияларды пайдалану. 

9. Кәсіби қызметтің функциялары Түлектердің кәсіби қызметінің негізгі 

функциялары: бекітілген нысандар бойынша 

техникалық құжаттаманы және белгіленген 

дотчеттілікті жасау бойынша жұмыстарды жүргізу; 

қауіпсіздік техникасы бойынша оқыту мен 

Нұсқама жүргізу; еңбекті және қоршаған ортаны 

қорғау ; көлік техникасының сапа менеджменті 

бойынша құжаттаманы дайындау бойынша 



 

талаптардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру 

болып табылады; 

10. Кәсіби қызметтің бағыттары Кәсіби қызметтің бағыттары: 

- көлік техникасы мен жабдықтарының 

конструкциясын жетілдіру; 

- - көлік техникасы мен технологиялық процестерді 

кешенді механикаландыру және автоматтандыру; 

- көлік техникасы мен жабдықтары жұмысының 

оңтайлы режимдерін белгілеу және қамтамасыз 

ету; 
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Қазіргі заманғы 
Қазақстан тарихы 

 

ЖББП/

МК 

 

Мем. 

емтихан 

 

1 

 

5 

Қазақстан 

тарихы 

(мектеп 

курсы) 

Саясаттан

у, 

Әлеуметта

ну, 
Философи

я, 

Білуі керек: дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс мәнмәтінінде 

мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен кезеңдерін; 

қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді қалыптастырудағы тарихи білімнің 

негізін қалаушы рөлін 
Меңгеруі керек: сыни талдау арқылы тарихи өткеннің құбылыстары мен 

оқиғаларын адамзат қоғамының әлемдік-тарихи дамуының жалпы 

парадигмасымен байланыстыру; тарихи өткен мен дәлелді ақпаратты талдау 

негізінде қазіргі заманғы проблемалардың мүмкін болатын шешімдерін 

ұсыну; қазіргі қазақстандық даму моделінің ерекшеліктері мен маңызын 

талдау; қазіргі заманғы қоғамның өзара түсіністік, толеранттылық және 

демократиялық құндылықтар басымдықтарында өзінің азаматтық ұстанымын 

қалыптастыру 

Дағдысы болу: Қазақстанның қазіргі тарихы оқиғаларының себептері мен 

салдарын Тарихи сипаттау және талдау; мәдениетаралық диалог пен рухани 

мұраға ұқыпты қараудың практикалық әлеуетін анықтау 
Құзыретті болу: Қазақстанның қазіргі тарихында білімі мен түсінігін көрсете 

білу; білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу, Қазақстанның қазіргі 

тарихы мәселелеріндегі аргументтерді тұжырымдау және проблемаларды 

шешу 

 

Fil 

2102 

Философия 

ЖББП/

МК 

Емтихан  4 5 Мәдениеттан
у, 

Қазақстанны
ң қазіргі 
тарихы 

Ғылым 
тарихы мен 

философия
сы 

(магистрат
ура курсы) 

Білуі керек: философияның пәні, функциялары, негізгі бөлімдері мен 

бағыттары; қазіргі отандық және әлемдік философияның өзекті мәселелері; 

Меңгеруі керек: әртүрлі әлеуметтік үрдістерді, фактілер мен құбылыстарды 

бағалау және талдау үшін философияның ережелері мен категорияларын 

қолдану; 

Дағдыларға ие болу: алған білімдерін өмірлік жағдайларда және қоғамдық 

құбылыстарды талдауда қолдану; 

Құзыретті болу: философияның негізгі философиялық мәселелері мен 

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

1103 

Шет тілі 

ЖББП/

МК 

Емтихан 1,2,3 10 Шет тілі 

(мектеп 

курсы) 

Кәсіби 

шетел тілі 

(магистра

тура) 

Білуі керек:: 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; 

Мегеруі керек: кәсіби қызметте және басқа мәдениет өкілдерімен 

тұлғааралық қарым-қатынас барысында өзінің білімін, іскерлігін, дағдылары 

мен практикалық тәжірибесін іске асыру; 

Дағдысы: шет тілін меңгеру деңгейлерінің жалпыеуропалық құзыреттілік 

стандарттары шеңберінде дескрипторларда көрсетілген қол жеткізілген 

деңгейге сәйкес ауызша және жазбаша шет тілінде сөйлеу. 

Хабардар болуы керек: шет тілінің фонетикалық, лексикалық және 

грамматикалық жүйесінде. 

K(O)  
1104 

Қазақ (орыс) тілі 

ЖББП/
МК 

Емтихан 1,2 10 Қазақ 
(орыс)тілі 

(мектеп 

курсы) 

Бейіндеуш
і 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. 

Қайталама ғылыми мәтіндерді аннотацияларды, тезистерді, түйіндемелерді, 

рефераттарды, баяндамаларды өндіруде; кәсіби қызметтің негізі ретінде 

ғылыми-техникалық ақпаратты өз бетінше іздестіруде; мамандық шеңберінде 

белгілі бір тақырып бойынша кәсіби сипаттағы ақпарат алмасу кезінде 

құзыретті болуы тиіс. 
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AKT 1105 

Ақпараттық және 

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағыл.тілінде) 

ЖББП/

МК 

Емтихан 2 5 Информати

ка (мектеп 

бағдарламас

ы), 

Ағылшын 

тілі (мектеп 

бағдарламас

ы) 

 

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. 

Істей алу 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 

cыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

ЖББП/

ТП  

Емтихан 1 

 

5 

 

Қазақстан 

тарихы, 

Құқық  

негіздері 

(мектеп 

курсы) 

 

 
 

 

Философи Білуі керек: Құқық негіздері, Қазақстан Республикасы Конституциясының 

негізгі ережелері; Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі 

ережелері; сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; 

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік 

және құқықтық жауапкершілік шаралары; қолданыстағы, оның ішінде 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама; 

Мегеруі 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. 

Дағдысы: 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; 

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. 



 

 

EKKIKD 1111 

Экономика және 

кәсіпкерлік, 

көшбасшылық 

және инновацияны 

қабылдау 

дағдылары 

ЖББП/

ТП  

Емтихан 1 

 

5 

 

Қазақстан 

Тарихы, 

География, 

биология 

(мектеп 

курсы) 

 

 

Кәсіпорын 

экономика

сы 

 

 

 

 

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; негізгі, 

экономикалық ойдың ұзақ эволюциясы кезінде құрылған; нарықтық 

механизмнің жұмыс істеу принциптері, өзін-өзі реттеу және экономикаға 

Мемлекеттік әсер ету; кәсіпкерлік идеяларды қалыптастыру әдістері; 

кәсіпкерлік қызметтің құқықтық аспектілері; 

Меңгеруі керек: экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні мен 

формалары туралы білімді жүйелеу; экономикалық құбылыстарды ғылыми 

тұрғыдан тану әдістерін практикада қолдану. 

Дағдыларға ие болу: ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-
экономикалық дамуының жай-күйі мен үрдістерін талдау және бағалау; 

экономикалық проблемаларды шешу кезінде пәнаралық тәсіл; өмір бойы 

біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеру; 

Құзыретті болу: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды 

қалыптастыруға қабілетті болу; экономикалық мәселелерді шешуде 

пәнаралық тәсілді меңгеру 

ETK 1111 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

ЖББП/

ТП  

Емтихан 1 

 

5 

 

Биология, 

өзін-өзі 

тану 

(мектеп 

курсы) 

Еңбекті 

қорғау, 

жазылған 

дипломды

қ жұмыс  

Білуі керек: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі 

заңдылықтарын; қоршаған орта компоненттерін қорғаудың негізгі тәсілдері 

мен әдістерін; қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама негіздерін.; 

тұжырымдамалар, стратегиялар, орнықты даму проблемалары және оларды 

жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің практикалық 

тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздері; қауіпсіз 

өндірістік процестерді ұйымдастыру қағидаттары; 

Мегеруі керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің 

қоршаған ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізу; 

Дағдысы: 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; 

Экология және тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде 
құзыретті болу; базалық ғылыми-теориялық білімді меңгеру және оларды 

теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін қолдану. 
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Mad 

1108 

Мәдениеттану 

ЖББП/

МК 

Емтихан 1 2 Қазақстан 

тарихы 

(мектеп 

курсы) 

Философи

я  

Білуі тиіс: 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 тиіс: 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 

Дағдылары болу тиіс: негізгі жалпы-гуманитарлық категориялармен, 

әлеуметтік-мәдени үрдістерді талдау әдісімен, мәдени құндылықтарға ұқыпты 
қарау және әлеуметтік-мәдени ашықтық дағдылары; 

Құзыретті болу: жалпы мәдени құзыреттерді қалыптастыру кезінде: қоғамда 

қабылданған моральдық және құқықтық нормаларды ескере отырып, 

қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларында өз қызметін жүзеге асыру мүмкіндігі 

мен дайындығы. 

Psy 

1109 

Психология 

ЖББП/

МК 

Емтихан 1 2 Адам және 

қоғам, өзін-

өзі тану 

(мектеп 

курсы) 

Басқару 

психологи

ясы 

(магистра

тура 

курсы) 

Білу тиіс: адам психикасының табиғатын білу және түсіну; психологияның 

негізгі ұғымдары мен категорияларын меңгеру; тұлға психологиясы 

саласындағы білімді меңгеру; 

Меңгеруі тиіс: әртүрлі бағыттылығын ескере отырып, адам қызметінің 

ерекшеліктерін түсіне білуі керек; психикалық шындықты оның өзгермелілігі 

тұрғысынан түсінуі керек; 

Дағдысы болу тиіс: психологиялық білімді болашақ кәсіби қызметте және 
өмірлік практикалық жағдайларда қолдану 

Құзыретті болу: адамның психикалық процестері туралы жүйелі білім алу. 

Saya 1107 

Саясаттану 

ЖББП/

МК 

Емтихан 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. 

Білу:.Нақты саяси процестерді сауатты талдай білу; өзінің саяси білімін 

жүйелеу және тереңдету мақсатында дереккөздер мен әдебиеттермен өз 

бетінше жұмыс жасау. 

Дағдылары болуы тиіс: елдегі және әлемдегі саяси әлеуметтік жағдайларды 

саяси талдау және болжау;қазіргі заманғы саяси үдерістердің даму 

перспективаларын бағалау. 

Құзыретті болу: қоғамның құрылымы мен дамуы туралы жүйелі білім алу. 
 

Ale 1106 

Әлеуметтану 

ЖББП/

МК 

Емтихан 2 2 Адам және 
қоғам, 
Қазақстан 
тарихы 

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 



 

(мектеп 
курсы) 

ретіндегі тұлғаның әлеуметтік құрылымы; қоғамдық қатынастардың көбеюін 

қамтамасыз ететін негізгі әлеуметтік институттар; әлеуметтік ұйымдардың 

типтері мен құрылымы, оларды басқару тетігі. 

Істей алуы керек: қоғамда болып жатқан әлеуметтік құбылыстарға талдау 

және баға беру 

Дағдылары болуы тиіс: әлеуметтік (қоғамдық) жағдайларды әлеуметтік 

талдау және болжау; нақты социологиялық зерттеуді дайындау мен 

ұйымдастырудың толық көлемінде мүмкіндік беретін әлеуметтану бойынша 

білімді меңгеру және қолдану 
Құзыретті болу: қоғамның құрылымы мен дамуы туралы жүйелі білім алу. 
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 DSh 1110 

Дене шынықтыру 

ЖББП/

МК 

 1,2,3,4 8 Дене 

тәрбиесі 

(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. 

F
M

D
 0

6
 Ф

и
зи

ка
-м

ат
ем

ат
и

к
ал

ы
қ 

п
ән

д
ер

 

ZhM I 1201 
Жоғары 

математика I 

БП/Ж
ООК 

Емтихан 1 5 Алгебра, 
геометрия 

(школьный 

курс) 

Жоғ. мат 
I, 

жоғары.ма

т II, 

Физика I 

Білуі керек: қазіргі математиканың өзара байланыстағы негізгі заңдарын 

білу; - қазіргі математиканың негізгі заңдылықтарының үйлесімді 

математикалық ғылым мен әлемнің ғылыми бейнесін жасауға әсерін түсіну; - 

математиканың даму логикасын білу; - математиканың негізгі заңдарының 

қолданылу шекарасын білу; - математиканың даму болашағын білу; - қазіргі 

ғылымның парадигмасын қалай қолдану керек. 

Мегеруі керек: математикалық модельдерді құру; - математикалық есептерді 

қою; математикалық есептерді шешу үшін негізгі әдіснамалық принциптерді 

пайдалану; практикалық дағдыларды меңгеру: - заманауи математика 

әдіснамасы негізінде өзінің ғылыми–зерттеу жұмысының эксперименттік 

және есептік-теориялық материалын жалпылау; жаңа технологияларды жасау 

үшін пайдалану кезінде бакалаврдың кәсіби қызметінде қолданылатын 



 

білімдерді меңгеру; - математиканы дамыту логикасын меңгеру; - нақты 

үдерістерді зерттеудің әдіснамалық принциптерімен қаруландыру. 

Дағдысы: 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/Ж

ООК 
Емтихан 2 5 Жоғ . мат I 

 

Физика II,  

 

Білуі керек: теориялық және практикалық міндеттерді шешудің негізгі 

ұғымдарын, анықтамаларын, формулаларын, теоремаларын және әдістерін.; 

Мегеруі керек: өз мамандығы бойынша есептерді шешуде математикалық 

әдістерді қолдану; 

Дағдысы: күнделікті тәжірибе есептерін шешуде математикалық аппаратты 

қолдану; 

Құзыретті болу: білімін өз бетінше толықтыру қабілеті мен қабілетін 
дамытуда, математикалық әдістерді қолдануда және оларды практикалық 

қолдануда. 

Fiz I 1203 

Физика I 

 

 

БП/Ж

ООК 
Емтихан 2 5 Жоғ . мат I 

 

Физика II,  

 

Білуі керек: 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. 

Мегеруі 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. 

Дағдысы: 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 

 

Fiz II 1204 

Физика II 

 

БП/Ж

ООК 
Емтихан  3 

 

 

3 

 

 

Жоғ. мат I, 

жоғары.мат 

II, Физика I 

Металл 

технологи

ясы 

Білуі керек: Негізгі физикалық теориялар мен принциптер, физикалық 

зерттеу әдістері, негізгі заңдар және оларды қолдану шектері; 

Мегеруі керек: нақты физикалық есептер мен жағдайларды шешу үшін 

теориялық білімді қолдану, физикалық эксперимент нәтижелерін талдау, 

компьютерді қолдану арқылы физикалық жағдайларды модельдеу; 

Дағдысы: физикалық эксперимент жүргізу, өлшеу аспаптарымен жұмыс 

істеу, алынған деректерді есептеу және өңдеу; 
Құзыретті болу: негізгі физикалық құбылыстарды зерттеуде, классикалық 

және қазіргі заманғы физиканың негізгі ұғымдарын, заңдары мен 

теорияларын, сондай-ақ Физикалық зерттеу әдістерін игеруде, болашақ іс-

әрекеттің қолданбалы есептеріндегі нақты физикалық мазмұнды анықтай 

білуде 

 OT 1205 

Оқу практикасы 

БП/Ж

ООК 
Отчет 2 1  Өндірістік 

тәжірибе 

Білуі керек: кәсіби қызмет саласы мен объектілері;кәсіби қызмет 

түрлері;қазіргі әлемде Метрологияның, стандарттаудың және 

сертификаттаудың рөлі;метрология, стандарттау және сертификаттау 

негіздері, оларды зерттеу объектілері мен заттары. 

Мегеруі керек: кәсіби қызметте сапа жөніндегі инженер, метрология 

жөніндегі инженер және стандарттау жөніндегі инженер міндеттерін орындау 

жөніндегі іс-әрекеттерді нақты білдіре және тұжырымдай алады. 

Дағдысы: оның жеке әлеуетін өзін-өзі жүзеге асыру және жеке тұлғаның 

кәсіби мүдделері мен бағытын тереңдету 

Құзыретті болу: өнімнің және технологиялық процестердің өлшенетін және 

бақыланатын параметрлерінің номенклатурасын анықтау, өлшеу дәлдігінің 

және бақылау сенімділігінің оңтайлы нормаларын белгілеу, өлшеу және 

бақылау құралдарын таңдау 
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 MPDB 2207  

Машина 

бөлшектері және 

құрастыру 

негіздері 

БП/Ж

ООК 
Емтихан  

4 

 

6 

Жоғ.мат, 

Физика, 

Конструкци

ялық 

материалда

р 

технологияс

ы 

Көлік 

техникасы

н жөндеу 

негіздері, 

Көлік 

техникасы

ның 

сенімділігі 

Білуі керек: машина бөлшектерінің жұмысқа қабілеттілігінің негізгі 

критерийлері және олардың істен шығу түрлері 

- машина бөлшектері мен тораптарының теориясы мен есептеу негіздері 

- - машина бөлшектері мен тораптарының үлгілік конструкциялары, олардың 

қасиеттері және қолданылу аясы 

- есептеулерді автоматтандыру негіздері және машина бөлшектері мен 

тораптарын құрастыру, машина графикасының элементтері және жобалауды 

оңтайландыру. 

Мегеруі керек: берілген Шығыс мәліметтері бойынша қажетті мақсаттағы 



 

машиналардың тораптарын өз бетінше құрастыру 

Дағдысы: жобалау кезінде анықтамалық әдебиетті, МЕМСТ-тарды, сондай-

ақ графикалық материалды өз бетінше таңдау 

Құзыретті болу: дизайн кезінде технологиялық, экономикалық, тұрақтылық, 

стандарттау, сонымен қатар өнеркәсіптік эстетика, машиналарды біріктіру, 

еңбекті қорғау, экология талаптарын ескеру. 

EEN 2208 

Электротехника 

және электроника 

негіздері 

БП/Ж

ООК 

Емтихан 3 4 Физика1, 

жоғ 

математика 

1, 

Электронд

ық 

техника 

және 
түрлендір

гіштер, 

электр 

машинала

ры, 

автомобил

ьдердің 

электр 

жабдықта

ры 

Білуі керек: электр тізбектерін есептеу әдістері, Жартылай өткізгіш 

аспаптардың жұмысын түсіну және оларды қолдану саласын білу, техникалық 

прогресті жүзеге асырудағы электр жетегінің рөлін көрсету және өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың экономикалық тиімділігін арттыру; өнеркәсіпте, көлікте 
және халық шаруашылығында қолданылатын электр магниттік тау 

аппараттары мен машиналардың құрылысы; 

Мегеруі керек: әрі қарай электр және электрондық схемалар; 

дағдысы болу керек: электрлік және Электронды схемаларды құрастыру және 

оларды құрастыру; 

Құзыретті болу: Электрлік және электронды тізбектердегі физикалық 

процестерде оларды сипаттайтын заңдар және өнеркәсіпте, көлікте және 

халық шаруашылығында қолданылатын электромагниттік аппараттар мен 

машиналардың құрылымын білу. 

MMT 2209 

Машиналармен 
механизмдер 

теориясы   

БП/Ж

ООК 

Емтихан 3 4 Физика 1, 

Высш.мат1, 

КТ 

жөндеу 
технологи

ясының 

негіздері, 

КТ 

техникалы

қ 

пайдалану 

негіздері 

Білуі керек: механизмдердің негізгі түрлері, олардың кинематикалық және 

динамикалық сипаттамалары; жеке механизмдердің жұмыс принциптері және 
олардың машинадағы өзара әрекеті. 

Мегеруі керек: ЭЕМ-ді қолдана отырып, жобаланатын механизмдердің 

кинематикалық және динамикалық сипаттамаларын анықтау. 

Машиналар мен аспаптардың механизмдерін зерттеу мен жобалаудың жалпы 

әдістерін білу 

Құзыретті болу: ҒТБ саласындағы жаңа жетістіктер мен талаптарға сәйкес 

өндірісте жаңа бұйымдарды жобалауға қатысуға дайын; 

Him 2210 Химия  БП/Ж

ООК 

Емтихан 3 4 Химия 

(Мектеп 

бағдарламас

ы) 

Конструк

циялық 

материалд

ар 

технологи
ясы, КТ 

энергетик

алық 

қондырғы

Білуі керек: химиялық процестердің энергетикалық сипаттамаларын есептеу, 

олардың бағыты мен тереңдігін болжау, белгілі бастапқы концентрация мен 

тепе-теңдік константасы бойынша заттардың тепе-теңдік концентрациясын 

есептеу; 

Мегеруі керек:: берілген концентрация ерітінділері компоненттерінің санын 
есептеп, белгілі бір концентрация ерітінділерін дайындау;- фармацияда 

қолданылатын химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының 

қасиеттері мен өзара әрекетін болжай білу және осы түрлендірулерге сәйкес 

келетін сандық есептерді шешу; 



 

лары Дағдысы: түрлі әдістермен органикалық қосылыстар синтезінің практикалық 

міндеттерін шешу үшін іргелі білім негіздерін қолдану; 

Құзыретті болу: шығармашылық ойлауды, дүниетанымдық және ғылыми 

дүниетанымды қалыптастыру, химиялық талдаудың әртүрлі әдістерін 

меңгеру. 

I 
0

8
 И

н
ж

ен
ер

и
я 

KMT 2211 

Құрастыру 

материалдар 

технологиясы 

БП/ТП Емтихан 3 5 Жоғары 

математика, 

Электротех

ника және 

электроника 
негіздері 

Сұйық 

және газ 

механикас

ы, гидро 

және 
пневможе

тек 

Білуі керек: металдар мен қорытпаларды алу процестерінің мәні, 

дайындамаларды әртүрлі тәсілдермен қалыптаудың ерекшеліктері, 

дәнекерлеу және дәнекерлеу арқылы бір бөліктен тұратын қосылыстарды алу 

принциптері, дайындамаларды кесу арқылы өңдеу тәсілдерінің физикалық 

негіздері; 
Мегеруі керек: Бөлшектерді, материалды және жұмыс жағдайларын жобалау 

ерекшеліктеріне байланысты дайындаманы дайындау және оны өңдеу 

технологиясын дұрыс таңдау, құрылымдарды дәнекерлеудің ұтымды әдісін 

анықтау. 

Дағдысы: ең көп таралған өлшеу құралдарын қолдану; 

Құзыретті болу: өлшеу құралдарының жай-күйі мен даму үрдісін және 

жартылай өткізгіш аспаптар мен интегралдық схемаларды пайдалану 

қағидаларын ұсынуда 

MT 2211 

Металдар 

технологиясы 

Жоғары 

математика, 

Электротех

ника және 

электроника 

негіздері 

Сұйық 

және газ 

механикас

ы, гидро 

және 

пневможе

тек 

Білуі керек: металдар туралы жалпы мәліметтер, қорытпалар теориясы, 

теміркөміртекті қорытпалар жағдайының диаграммасы, көміртекті 

болаттар, қоспаланған болаттар, арнайы мақсаттағы болаттар мен 

қорытпалар, болат пен шойынды термиялық және химиялық-термиялық 

өңдеудің технологиялық процестері, түсті металдар мен қорытпалар, 

металл коррозиясы теориясының негіздері, металлургиялық өндіріс 

негіздері. 

Мегеруі керек: жылу-технологиялық қондырғылар мен агрегаттарды 

жобалау кезінде материал типтерінің әсерін, Материалтанудағы негізгі 
бағыттарды, материалдардың қасиеттерін, жылу-энергетикалық 

жабдықтарды құрастыру кезінде материалды таңдау 

Дағдысы: ең көп таралған өлшеу құралдарын қолдану;  

Құзыретті болу: өлшеу құралдарының жай-күйі мен даму үрдісін және 

жартылай өткізгіш аспаптар мен интегралдық схемаларды пайдалану 

қағидаларын ұсынуда  

IGGS 

2212 

Инженерлік 

графика және 

геометриялық 

 

БП/ТП 

 

Емтихан 

 

4 

 

 

5 

Жоғарғы  

математика, 

Физика 

 

Алынған  

білім 

диплом 

жұмысын

жазу үшін 

Білуі керек: кеңістіктік объектілердің қайтымды сызбаларын құру әдістері; 

сызбалардағы сызықтар мен беттердегі бейнелер; сызбаларды түрлендіру 

тәсілдері; сызбалардағы негізгі метрикалық және позициялық есептерді шешу 

тәсілдері; - жаймалау және жинақтауда конструкция элементтерін қолдана 

отырып, жаймаларды құру әдістері; 



 

сызба қажет Мегеруі керек: алған білімдерін келесі пәндердің оқу материалын игеру 

кезінде, сондай - ақ кейінгі инженерлік қызметте пайдалану; - геометриялық 

фигуралардың өзара тиістілігі мен өзара қиылысуы, сондай-ақ жазық 

геометриялық фигуралардың табиғи шамасын анықтау міндеттерін шешу; 

Дағдысы: кітапхана қорынан, анықтамалық әдебиеттерден немесе Интернет 

желісінен проблемалық мәселені шешу тақырыбы бойынша қажетті 

ақпаратты іздеу; - эскиздерді өз бетінше алып тастау және әр түрлі 

техникалық бөлшектердің сызбаларын орындау және болашақ мамандық 

бұйымдарының құрылымдық элементтері 
Құзыретті болу: техникалық бұйымдарды бейнелеу, ақпаратты графикалық 

ұсынудың тиісті құралдарын пайдалана отырып сызбаларды ресімдеу және 

спецификацияларды жасау дағдылары; 

Кәсіби саладағы ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдылары. 

MZhS 

2212 

Машина 

жасаудағы сызба 

 Емтихан 4 

 

5 Жоғарғы  

математика, 

Физика 

 

Алынған  

білім 

диплом 

жұмысын

жазу үшін 

қажет 

Білуі керек: сызу және Геометрия негіздері; конструкторлық құжаттаманың 

бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) талаптары: өңделетін бөлшектердің схемалары 

мен сызбаларын оқу ережесі; 

жұмыс сызбалары мен эскиздерін орындау тәсілдері. 

Мегеруі керек: болашақ мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңыздылығын 

түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту.Көшбасшы анықтаған мақсатқа 

және оған қол жеткізу әдістеріне сүйене отырып, өз іс-әрекетіңізді 

ұйымдастырыңыз. 
Дағдысы::жұмыс жағдайын талдау, ағымдағы және қорытынды бақылауды 

жүзеге асыру, өз қызметін бағалау және түзету, өз жұмысының нәтижелері 

үшін жауапты болу. 

Құзыретті болу керек: кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті 

ақпаратты іздеуді және пайдалануды жүзеге асыруда. 

TМ 2213  

Теориялық 

механика 

 

БП/ТП 

 

Емтихан 

 

3 

 

4 

Жоғарғы  

математика, 

Физика 

Көлік 

техникасы

ның 

динамикас

ы 

Мегеруі керек: механизмдер мен машиналар схемаларын құрылымдық 

синтездеу әдістері; өндірістің заманауи технологиялық процесінің 

талаптарына сәйкес механизмдер схемаларын жаңғырту тәсілдері. 

Мегеруі керек: әртүрлі механизмдер мен машиналардың кинематикалық 

сызбаларын оқып, олардың жұмыс қабілеттілігін бағалау; 

Дағдысы: бақылау талаптары мен халықаралық стандарт талаптары бойынша 

механизмдер мен машиналардың сызбаларына салыстырмалы талдау жүргізу; 

Құзыретті болу: механизмдер мен машиналардың схемаларына 
кинематикалық, Күштік және динамикалық талдау жүргізу. 

KM 2213 

Қолданбалы 

механика 

Жоғарғы  

математика, 

Физика 

Көлік 

техникасы

ның 

динамикас

Білуі керек:  құрылымдық, кинематикалық талдау әдістері; Күштік және 

динамикалық талдау әдістері; 

Мегеруі керек: өндірістің заманауи технологиялық процесінің талаптарына 

сәйкес механизмдер схемаларын жаңғырту тәсілдерін анықтау. 



 

ы Дағдысы: механизмдер мен машиналардың схемаларына кинематикалық, 

Күштік және динамикалық талдау жүргізу. 

Құзыретті болу әртүрлі механизмдер мен машиналардың кинематикалық 

схемаларын оқуда, олардың жұмыс қабілеттілігін бағалау. 

TM 2214 

Техникалық 

механика 

БП/ТП Емтихан 4 5 Жоғарғы  

математика 

I, 11 Физика 

1 

Көлік 

техникасы

ның 

динамикас

ы, КТ 

энергетик
алық 

қондырғы

лары 

Білуі керек: материалдар кедергісінің негізгі ережелері, механикалық 

жүйелер сұлбаларын құру принциптері, машина элементтері мен олардың 

конструкцияларының беріктігіне, қаттылығына және орнықтылығына есептеу 

әдістемесі, өндірістің нақты салаларында пайдаланылатын әртүрлі 

механикалық жүйелерді жобалау әдістері мен алгоритмдері. 

Мегеруі керек: модельдің есептік сызбасын және нақты құрылымды есептеу 
әдісін қалыптастыру, тиісті машиналардың бөлшектері, механизмдері мен 

механикалық жүйелерінің жұмыс қабілеттілігінің қажетті критерийлерін 

тұжырымдау, механикалық жүйелерді жобалау процесінде қажетті есептеулер 

жүргізу, белгілі бір өндіріс саласына тән бұйымдар, машина жасау 

бөлшектерінің, тораптары мен механизмдерінің жұмыс қабілеттілігін бағалау, 

типтік бөлшектердің, тораптар мен механизмдердің сенімділігін бағалау және 

қабылданған шешімдер негізінде алынған нәтижелерге талдау жүргізу. 

Дағдысы: механиканың негіздерін және оларды қолданудың практикалық 

әдістерін зерттеу, студенттердің нақты практикалық міндеттерді шешу 

кезінде қажетті логикалық ойлауын, шығармашылық жұмыс дағдыларын 

дамыту. 
Құзыретті болу ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны 

қалыптастыруға ықпал ететін техникалық пәндер (ғылымдар) саласында 

базалық білімі бар. 

MK 2214 

Материалдардың 

кедергісі 

 

Жоғарғы 

математика 

I, 11 Физика 

1  

Көлік 

техникасы

ның 

динамикас

ы, КТ 

энергетик

алық 

қондырғы

лары 

Білуі керек: осы бағдарламаға кіретін негізгі ұғымдар мен тақырыптар, осы 

ұғымдардың өзара байланысы, өзара тәуелділігі және өзара әсері тек бір-

бірімен ғана емес, сонымен қатар басқа пәндермен де. 

Мегеруі керек: пайымдау барысын қажет емес бөлшектермен бөгемей, дәл 

және егжей-тегжейлі дәлелдеуі; зерттелген материалды жан-жақты салаларда 

қолдану. 

Дағдысы: құрылымдар мен құрылымдардың элементтеріне эксперименттік 

зерттеулер жүргізу. 

Құзыретті болутехникалық пәндер (ғылымдар) саласында базалық білімі бар. 

 OPI 

2206 
Өндірістік 

тәжірибе 

БП/Ж

ООК 
отчет 

4 3 Оқу 

практикасы 

Диплом 

алдындағ
ы 

практика 

Білуге тиіс: көлік техникасын салыстыру және бағалау негіздері, инженерлік 

есептеу және инженерлік және басқару шешімдерін қабылдау әдістері, көлік 
техникасы конструкциясында пайдаланылатын материалдар және олардың 

қасиеттері 

Істей алу керек: техникалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, 

экономикалық және әлеуметтік мәселелерді талдаудың бағдарламалық-



 

мақсатты әдістерін бөліп көрсету, көлік техникасын жобалау, дайындау, 

пайдалану және жұмыс істеу режимдерінің ерекшеліктерін анықтау, тозу, 

коррозия, конструкциялардың беріктігін жоғалту механизмдерін талдау 

деректерін қолдану 

Дағдылары болуы тиіс: көлік техникасы мен жабдықтарын пайдалану 

бойынша негізгі нормативтік құжаттарды қолдану, жұмыс істеп тұрған 

өндіріс жағдайында техникалық бақылау әдістерін меңгеру, ғылыми-

техникалық ақпаратты іздеу мен пайдаланудың ұтымды тәсілдерін меңгеру 

Құзыретті болу: көлік техникасы мен жабдығын жобалауда, пайдаланудың 
және жөндеудің ұтымды режимдерін таңдауда 
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MSSB 2215 

Метрология, 

стандарттау және 

сапаны басқару 

 

БП/Ж

ООК 

 

Емтихан 

 

4 

 

 

5 

 

Жоғарғы 

математика 

1,11, 

Физика 1, 

11  

алынған 

білім 

бейіндік 

пәндерді 

меңгеру 

үшін 

қажет. 

Білуге тиіс: метрология бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық 

актілер, әдістемелік материалдар; стандарттар мен өлшем бірлігін бақылау 

жүйесі; физикалық шама бірліктерін жаңғырту және олардың мөлшерлерін 

беру теориясы; өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері және өлшеу құралдары, 

олардың метрологиялық сипаттамалары; Өнімді сынау және қабылдау 

ережесі; 

Істеуі керек: метрология бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу 

үшін компьютерлік технологияларды пайдалану, өлшеу нәтижелерін өңдеу 

және олардың дұрыстығын талдау әдістерін пайдалану. 

Дағдыларға ие болу: - өлшем бірлігін және олардың дәлдігін қамтамасыз 

ететін метрологиялық заңдылықтар жүйесі; 
- Стандарттау, сертификаттау жүйесі және оларды тиімді пайдалану. 

Құзыретті болу: бірін-бірі алмастырудың ғылыми-теориялық және 

әдістемелік негіздерін зерделеу, стандарттау және өнім сапасын бақылау, 

Қазақстандағы мемлекеттік стандарттау жүйесі, метрологиялық қызметті 

ұйымдастыру, 

SGMGP 3216 

Сұйықтар мен 

газдардың 

механикасы, 

гидро-пневмо 

жетек 

 

БП/Ж

ООК 

 

Емтихан 

 

5 

 

 

5 

 

жоғарғы 

математика 

1,11, 

Физика 1  

алынған 

білім 

бейіндік 

пәндерді 

меңгеру 

үшін 

қажет. 

Білуі керек:: термодинамика заңдары мен түсініктерін; денелер мен 

орталардың жылуфизикалық сипаттамаларын. 

Мегеруі керек: жылу алмасу және жылыту құрылғыларында немесе 

химиялық-технологиялық процестерде орын алатын жылу техникалық 

құбылыстарды талдау; қойылған міндеттерді есептеу әдістемесін таңдау. 

Дағдысы: - көліктегі пайдалану жұмысын басқару жүйесінің қазіргі заманғы 

үрдістері туралы; 

Құзыретті болуы тиіс:-химия-технологиялық өндірістің техникалық 
термодинамикасы мен энерготехнологиясы, ғылым ретінде және оның одан 

әрі даму үрдісі туралы түсінік. 

KTD 3217  

Көлік 

техникасының 

 

БП/Ж

ООК 

 

Емтихан 

 

5 

 

 

5 

 

Теориялық 

механика 

Материалда

Көлік 

техникасы

н жөндеу 

Білуі керек: Машина жасау бұйымдарын жобалау процестерінің кезеңдері мен кезеңдерін; 

әзірлеу және таңдау үшін бастапқы ақпаратты алудың негізгі әдістері 



 

динамикасы рдың 

кедергісі 

негіздері 

 

барлық техникалық шешімдерді пысықтау және талдау жолымен жобалық 

ақпаратты, патенттік шешімдерді жүргізу әдістемесін; көлемін, кезеңдерін, 

теориялық, технологиялық, салыстырмалы-экономикалық, 

еңбекті қорғау және т. б. курстық жұмысты орындау кезіндегі ерекшеліктер мен талаптар 

стандарттар мен жобалық құжаттаманы ескере отырып, дипломдық жобалау. 

халықаралық, аймақтық және ұлттық деңгейде. 

Мегеруі керек: нұсқаларды жасау үшін ақпаратты табу және пайдалану 

(массалық, инерциялық, қатаңдық, режимдік), үдемелі, айналмалы немесе қисық сызықты қозғалыстардың статикалық күштерін және анықталмаған процестердің барлық 
болжанбаған және келтірілген жүктемелерін ескере отырып, кинематикалық-конструктивтік есептік күштік схемаларын сауатты құрастыру 

Дағдыларға ие болу: сыртқы әсердің экстремалды жұмыс процестері кезінде элементтердің және бүкіл машинаның беріктігіне, беріктігіне, қаттылығына есептеулер 

жүргізу 

Құзыретті болу: көлік техникасын пайдаланудың инновациялық технологияларын ғылыми-техникалық негіздеу бойынша теориялық, эксперименттік, есептеу 

зерттеулерін орындауға қабілетті болу 

 APM 3218 

Автокөліктегі 

пайдалану 

материалдары  

 

БП/ТП 

 

Емтихан 

5 

 

5 

 

Химия Көлік 

техникасы

ның 

энергетик

алық 

қондырғы
лары, 

автомобил

ьдерді 

техникалы

қ 

пайдалану 

 

Білуі керек: дамуды инженерлік болжау әдістемесі мен әдістері, ықтималды-статистикалық есептеулерде ұқсастық және модельдеу теориясының принциптері, 

болжамды шешімдерді тексеру және дамудың ғылыми мәселелерін болжау әдістері, патенттік ақпаратты өңдеу әдістері. 

Мегеруі керек: даму үрдістерін ашу; техниканың дамуына әсер ететін нақты факторларды анықтау; құрылыс-жол және көліктік машина жасау саласындағы 

зерттеулердің перспективалық бағыттарын белгілеу; болжамды ғылыми-техникалық дамудың заңдылықтары мен ерекшеліктерін анықтау; дамудың мүмкін және 

оңтайлы нұсқаларын және осы процестерге әсер ету жолдарын анықтау. 

Дағдысы: негізгі конструктивтік параметрлер туралы, Өндіріс технологиясының қазіргі жағдайы және есептеу мен құрастырудың жаңа әдістері туралы; оларды құру 

кезеңдері, машиналарды жобалау, шығару және дамуын болжау жүйесінің тікелей және кері байланыс арналары туралы. 
Құзыретті болу: шешім қабылдау үшін ғылыми-техникалық ақпаратты өңдеу әдістерін меңгеру 

мен өніміне әлеуметтік өндірістің тиімділігін, еңбек өнімділігін арттыруды және өнімнің сапасын жақсартуды қамтамасыз ететін даму процесіне қажетті бақылау 

әсерлері. 

GBN 3218 

Ғылыми болжау 

негіздері 

 

БП/ТП 

Емтихан 5 

 

5 

 

Конструкци

ялық 

материалда

р 

технологияс

ы, 
машиналар 

мен 

механизмде

р теориясы 

алынған 

білім 

бейіндік 

пәндерді 

меңгеру 

үшін 
қажет. 

Білуі керек: дамуды инженерлік болжау әдістемесі мен әдістері, ықтималды-

статистикалық есептеулерде ұқсастық және модельдеу теориясының 

принциптері, болжамды шешімдерді тексеру және дамудың ғылыми 

мәселелерін болжау әдістері, патенттік ақпаратты өңдеу әдістері. 

Мегеруі керек: даму үрдістерін ашу; техниканың дамуына әсер ететін нақты 

факторларды анықтау; құрылыс-жол және көліктік машина жасау 
саласындағы зерттеулердің перспективалық бағыттарын белгілеу; 

Дағдысы: негізгі конструктивтік параметрлер туралы, Өндіріс 

технологиясының қазіргі жағдайы және есептеу мен құрастырудың жаңа 

әдістері туралы; оларды құру кезеңдері, машиналарды жобалау, шығару және 

дамуын болжау жүйесінің тікелей және кері байланыс арналары туралы. 

Құзыретті болу: қоғамдық өндірістің тиімділігін, еңбек өнімділігін 

арттыруды, өнімнің сапасын жақсартуды қамтамасыз ететін даму процесіне 



 

қажетті басқару әсерін шешу және әзірлеу үшін ғылыми-техникалық 

ақпаратты өңдеу әдістерін игеру. 
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Avt 3219 

Автокөліктер  

БП/ТП Емтихан 5 5 Теориялық 

механика 

Материалда

рдың 

кедергісі, 

машиналар 

мен 

механизмде
р теориясы 

Көлік 

техникасы

н жөндеу 

негіздері 

Білуі керек: заманауи техникамен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, кәсіби 

қызмет саласында ақпараттық технологияларды пайдалана білу; 

Мегеруі керек: локомотивтерді пайдалану, жөндеу және сервистік қызмет 

көрсету саласындағы ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен шешімдерді 

жеткізу дағдысы болуы керек: заманауи техникамен жұмыс істеу дағдысы 

болуы керек, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды қолдана 

білуі керек; 

Құзыретті болу: жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта қарастыруға, 
қажет болған жағдайда кәсіби қызмет профилін өзгертуге, білуге қабілетті 

болу 

KKMMKZh 3219 

Көтергіш көлік 

машиналардың 

металды 

конструкциясын 

жобалау 

 

БП/ТП Емтихан 5 5 Теориялық 

механика 

Материалда

рдың 

кедергісі, 

машиналар 

мен 

механизмде

р теориясы 

Көлік 

техникасы

н жөндеу 

негіздері 

Білуі керек: КТ және Т металл құрылымдарын құрастыру және жобалау 

бойынша негізгі ережелерді; оларды есептеу әдістерін, олардың жұмысының 

сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыру..; 

Мегеруі керек: сенімділік теориясын; сенімділіктің сапалық және сандық 

сипаттамаларын; техникалық жүйе сапасының негізгі көрсеткіші ретінде 

сенімділікті; жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз ету стратегиясы мен 

жүйесін, машиналар мен олардың құрамдас бөліктерінің техникалық жай-

күйінің диагностикалық параметрлерін анықтау; 

Дағдысы: автомобильдерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу, сақтау және 

құю кезінде пайдаланылатын технологиялық жабдық; сондай-ақ 
технологиялық жабдықты жобалау негіздері; Жабдықты жарамды күйде ұстау 

жүйесі; агрегаттарды, тораптарды жобалау әдістері зерделенеді, 

Құзыретті болу:: жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта қарастыруға, 

қажет болған жағдайда кәсіби қызмет профилін өзгертуге, білуге, кәсіби 

салада білім мен түсініктерді көрсетуге қабілетті болу; 

Minor 

Пән 1 

БП/ТП 

 

Емтихан 

 

5 5   Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор) каталогына сәйкес 

ATP 3220 

Автомобильдерді 

техникалық 

пайдалану 

БП/ТП Емтихан  

6 

 

 

5 

 

Автомобиль

дер, 

Автоматты 

автомобиль 

жүйелері 

Көлік 

техникасы

н жөндеу 

негіздері 

Білуі керек: КТ және Т металл құрылымдарын құрастыру және жобалау бойынша негізгі ережелерді; оларды есептеу әдістерін, олардың жұмысының сенімділігі мен 

ұзақ мерзімділігін арттыру. Металл құрылымының ұтымды сызбалары мен материалдарын дұрыс таңдау мүмкіндігі, серпімді жүйелерді есептеу әдістері, TT тірек 

жүйелерін жасау мен өңдеудің тиімді технологиялық әдістері және т. б.; 

Мегеруі керек: сенімділік теориясын; сенімділіктің сапалық және сандық сипаттамаларын; техникалық жүйе сапасының негізгі көрсеткіші ретінде сенімділікті; жұмысқа 

қабілеттілікті қамтамасыз ету стратегиясы мен жүйесін, машиналар мен олардың құрамдас бөліктерінің техникалық жай-күйінің диагностикалық параметрлерін анықтау; 

Дағдысы: автомобильдерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу, сақтау және құю кезінде пайдаланылатын технологиялық жабдық; сондай-ақ технологиялық жабдықты 

жобалау негіздері; Жабдықты жарамды күйде ұстау жүйесі; агрегаттарды, тораптарды, бөлшектерді жобалау әдістері; Технологиялық жабдыққа арналған гидравликалық, 
пневматикалық, механикалық, электрлік, электрондық қондырғыларды жобалау және пайдалану негіздері. 

Құзыретті болу: жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта қарастыруға, қажет болған жағдайда кәсіби қызмет профилін өзгертуге, білуге, кәсіби білім мен 



 

 

түсініктерді көрсетуге қабілетті болу сфере; 

ZhK 3220 Жол 

көліктері 

БП/ТП Емтихан  

6 

 

 

5 

 

Көтергіш 

көлік 

машиналар

дың 

металды 

конструкци
яларын 

жобалау 

 

Жол 

шаруашы

лығы 

Білуі керек: Жол машиналарының құрылымын жіктеу, негізгі параметрлерін 

есептеу және анықтау және олардың техникалық-экономикалық 

көрсеткіштері, Құрылыс және жөндеу, теміржол механизациясы саласында 

кәсіби қызмет дағдыларын меңгерген бакалаврларды дайындауда 

студенттердің білім алуын мақсат етеді.Орындалатын жұмыстардың сапасы 

мен өнімділігін арттыру. 
Мегеруі керек: сенімділік теориясын; сенімділіктің сапалық және сандық 

сипаттамаларын; техникалық жүйе сапасының негізгі көрсеткіші ретінде 

сенімділікті; жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз ету стратегиясы мен 

жүйесін, машиналар мен олардың құрамдас бөліктерінің техникалық жай-

күйінің диагностикалық параметрлерін анықтау; 

Дағдысы: автомобильдерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу, сақтау және 

құю кезінде пайдаланылатын технологиялық жабдық; сондай-ақ 

технологиялық жабдықты жобалау негіздері; Жабдықты жарамды күйде ұстау 

жүйесі; агрегаттарды, тораптарды жобалау әдістері зерделенеді, 

Құзыретті болу: жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта қарастыруға, 

қажет болған жағдайда кәсіби қызмет профилін өзгертуге, білуге, кәсіби 

салада білім мен түсініктерді көрсетуге қабілетті болу; 

Minor 
Пән 2  

БП/ТП 
 

Емтихан 
 

6 5   Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор) каталогына сәйкес 

AEZh 3221 

Автомобильдердің 

электр 

жабдықтары 

БП/ТП Емтихан  

5 

 

 

5 

 

Физика 

1,11, 

Электротех

ника және 

электроника 

негіздері 

алынған 

білім 

бейіндік 

пәндерді 

меңгеру 

үшін 

қажет.  

Білуі керек: әр түрлі жағдайларда оны сенімді пайдалану үшін 

автомобильдердің электр жабдықтары жүйелері мен жекелеген аспаптарының 

құрылымы, жұмыс істеу принципі және негізгі сипаттамалары. 

Мегеруі керек: принципті және электр сызбаларына, негізгі параметрлері 

мен сипаттамаларына, соның ішінде отандық және шетелдік өндірістердегі 

автомобильдерге салыстырмалы талдау жүргізу, Электр жабдықтарының 

құралдары мен жүйелерін сауатты пайдалану 

Дағдысы: әртүрлі жүйелерді әзірлеу және талдау кезінде заманауи есептеу 

техникасын пайдалану 

Аппараттардың, аспаптардың және функционалдық жүйелердің негізгі 

параметрлерін есептеу үшін бастапқы деректерді анықтауда құзыретті болуы 

тиіс 

ShZhAM 3221  

Жер жұмыстарына 

арналған 

машиналар 

БП/ТП Емтихан  

5 

 

 

5 

 

Машина 

бөлшектері 

және 

құрастыру 

негіздері, 

алынған 

білім 

бейіндік 

пәндерді 

меңгеру 

Білуі керек: әр экскавациялық техниканың мақсаты мен қолданылу саласы, 

Машиналардың құрылымдық-кинематикалық құрылымы, олардың 

техникалық, технологиялық және пайдалану ерекшеліктері, артықшылықтары 

мен кемшіліктері; 

Мегеруі керек: қарастырылып отырған техниканы эскиздік құрастыруға 



 

Машиналар 

мен 

механизмде

р теориясы 

үшін 

қажет. 

арналған машиналар мен жұмыс жабдықтарының негізгі параметрлерін 

таңдаумен конструктивті есептеулер жүргізу (жұмыс өндірісінің 

технологиясымен өзара байланыста өлшемдік, режимдік, энергетикалық, 

кинематикалық және басқа жобалау алдындағы құрастыру параметрлерін 

анықтау), 

Дағдысы: өнімділікті, машинаның кенжары мен базасының оңтайлы 

параметрлерін анықтай отырып, пайдалану-технологиялық есептеулер, 

сондай-ақ орындалатын экскавациялық жұмыстардың нақты көлемі мен 

жағдайларының техника жиынтығының оңтайлы нұсқасын техникалық-
экономикалық анықтау әдістері . 

Құзыретті болу: конструктивтік, технологиялық және пайдаланушылық 

жетілдіру перспективасы және әрбір пайдаланушылық техниканың даму 

бағыты, 

AEZh 3222 

Автомобильдердің 

электр 

жабдықтары 

БП/ТП Емтихан 5 

 

5 Машина  

бөлшектері 

және 

құрастыру 

негіздері 

Автомоби

льдерді 

техникалы

қ 

пайдалану 

Білуі керек: ағымдағы (ТР) және күрделі (КР) жөндеулердің техникалық 

қызмет көрсету және диагностикалау жұмыстарының мақсатына, сипаты мен 

көлеміне сәйкес орындалатын жұмыстардың кезеңділігін, тізбесін және еңбек 

сыйымдылығын; жұмыстардың жекелеген кезеңдерін орындай білуге. 

істеуі керек: жұмыстың жекелеген кезеңдерін өз бетінше бағалау; автокөлік 

құралының қажетті ресурсын және сенімділігі мен жайлылығының 

көрсеткіштерін қамтамасыз ету үшін әртүрлі мақсаттағы автокөлік 

құралдарының ТҚК, ТР, КР техникалық тапсырмаларын құрастыру. 
Дағдысы: автомобиль қозғалтқыштарын, олардың жұмыс ерекшеліктерін 

және пайдалану жағдайларында олардың көрсеткіштерін оңтайландыру 

әдістерін зерделеуді талдау 

Құзыретті болу: автомобильдерді пайдалану жүйелері мен құралдарын 

сынаудың зертханалық, стендтік, полигондық, қабылдау-тапсыру және өзге 

де түрлерін орындау кезінде орындаушылар ұжымының құрамына қатысуға 

қабілетті болу; агрегаттар мен жүйелерге техникалық қызмет көрсету және 

ағымдағы жөндеу негіздері туралы түсініктері болу 

KZhM 3222  

Құрылыс және 

жол машиналары 

БП/ТП Емтихан 5 

 

5 Машина  

бөлшектері 

және 

құрастыру 

негіздері 

Көлік 

техникасы

н жөндеу 

негіздері 

Білуі керек: әлемдегі энергетикалық жағдайды және еліміздің отын-

энергетикалық ресурстарының даму перспективаларын; АВТ физикалық-

химиялық қасиеттерін., 

Мегеруі керек: сұйық және сығылған газбен жұмыс істеу үшін автомобильді 

қайта жабдықтауға арналған газ отын аппаратурасын таңдау; көлік құралын 
дәстүрлі емес энергия көзіне ауыстырудың техникалық-экономикалық 

тиімділігін есептеу; автомобильге ГБУ орнату; 

Дағдысы: құрылыс-жол жұмыстарына арналған қозғалтқыш конструкциясын 

жетілдіру бөлігінде ғылыми-техникалық прогресті жеделдетудегі бакалавр-

Автомобилисттің рөлі туралы, 



 

Құзыретті болу: кәсіби салада білім мен түсініктерді көрсетуге қабілетті 

болу; ақпаратты жалпылауға, талдауға, қабылдауға, мақсат қоюға және оған 

қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті болу; локомотивтерді пайдалану 

саласындағы аргументтерді тұжырымдай алады және проблемаларды шеше 

алады; Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауға және түсіндіруге 

қабілетті болу; 

ZhZhT 3223 

Жағырмайдың 

жанама тұрлері 

БП/ТП Емтихан 6 4 Автоэксплу

атациялық 

материалда
р, 

автомобиль

дер, 

Көлік 

техникасы

ның 
энергетик

алық 

қондырғы

лары 

 

Білуі керек: әлемдегі энергетикалық жағдайды және біздің еліміздің отын-энергетикалық ресурстарының даму перспективаларын; АВТ-ның физикалық-химиялық 

қасиеттерін, оларды өндіру көздерін, тұтынушыларға алу және жеткізу тәсілдерін; сақтау, қайта өңдеу және құю технологиялары мен техникалық құралдарын; дәстүрлі 

және дәстүрлі емес үлгідегі күш қондырғыларындағы және схемалардағы жылу және т. б. балама энергия тасымалдаушылардың энергиясын механикалық энергияға 

түрлендіру процестерін; АВТ-да жұмыс істейтін қазіргі заманғы автомобильдердің конструкциясын (негізінен сұйытылған және 
Мегеруі керек: автомобильді сұйық және сығылған газбен жұмыс істеу үшін қайта жабдықтауға арналған газ отын аппаратурасын (ГТА) таңдау; көлік құралын дәстүрлі 

емес энергия көзіне ауыстырудың техникалық-экономикалық тиімділігін есептеу; автомобильге ГБУ орнату; бензин және дизель қозғалтқыштарының қоректенуінің газ 

жүйесін реттеу және реттеу; ГТА-дағы істен шығулар мен ақауларды анықтау және жою; ГБА-ға ТҚ және жөндеу жүргізу; 

Дағдысы: авт-да жұмыс істеу үшін қозғалтқыш конструкциясын жетілдіру бөлігінде натранспортта ғылыми-техникалық прогресті жеделдетудегі, авт-ны пайдалану 

кезінде оның пайдалану қасиеттерін жақсарту үшін автомобильді қайта жаңартудағы, сондай-ақ ресурс үнемдеудегі және қоршаған ортаны қорғаудағы бакалавр-

Автомобилистің рөлі туралы 

Құзыретті болу: - кәсіби салада білім мен түсінушілікті көрсетуге қабілетті болу; ақпаратты жинақтауға, талдауға, қабылдауға, мақсат қоюға және оған қол жеткізу 

жолдарын таңдауға қабілетті болу; локомотивтерді пайдалану саласындағы аргументтерді тұжырымдай алады және проблемаларды шеше алады; локомотивтерді 

пайдалану саласында пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыра алады социальных, этических и научных соображений; 

KKM 3223  

Көтергіш көлік 

машиналар 

БП/ТП Емтихан 6 4 Көтергіш 

металл 

конструкци

яларын 

жобалау- 
көлік 

машиналар

ы  

Көлік 

техникасы

н жөндеу 

негіздері, 

жол 
шаруашы

лығы 

Білуі керек: Көтеру-тасымалдау машиналары мен механизмдерін дамытудың 

негізгі үрдістері мен қолдану саласы; 

- - ПТМ жіктелуі және түрлері; 

- ПТМ құрылғысы, есептеу әдістері, әрекет ету принципі; 

-жұмыстың сипатына, Көтеру-тасымалдау және қайта тиеу жұмыстарының 
өнімділігі мен көлеміне сәйкес ӨТМ түрін таңдау. 

Мегеруі керек: ӨТМ және оның тораптарын жобалау кезінде ұтымды 

схеманы таңдау бойынша дербес шешім қабылдау, машинаны, машиналардың 

автоматтандырылған кешендерін құрастыру және есептеу; 

- машинаны сынау және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету, 

технологиялық және жобалық шешімдердің экономикалық тиімділігін 

есептеу; 

- - және өндірістік процестерді автоматтандыру 

Құзыретті болу: жүктерді көтеруге және жылжытуға, сондай-ақ арнайы 

көтеру және жылжыту операцияларын орындауға арналған белгілі машиналар 

мен механизмдерді құру және құру ерекшеліктерін білетін салалар. 
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 VK 3219  
Вагондар мен 

БП/ТП Емтихан 5 5 Машина 
бөлшектері 

Вагондард
ы 

Білуі керек: вагондар мен контейнерлердің барлық түрлерінің құрылысы, 
тораптар мен бөлшектердің мақсаты, құрылысы және өзара іс-қимылы; 



 

контейнерлер және 

құрастыру 

негіздері, 

Машиналар 

мен 

механизмде

р теориясы 

Автоматта

ндыру 

және 

роботтанд

ыру, вагон 

шаруашы

лығы 

вагондар мен контейнерлер конструкцияларын дамытудың негізгі үрдістері, 

вагондар мен контейнерлердің қазіргі заманғы түрлерінің параметрлері мен 

сипаттамалары. 

Мегеруі керек: вагондар мен контейнерлерге сапалы техникалық қызмет 

көрсету мен жөндеуді қамтамасыз ету, вагон және контейнер паркінің жоғары 

техникалық деңгейін қазіргі жағдайда ұстау 

Дағдысы: жылжымалы құрамды ұтымды және тиімді пайдалану, вагондар 

мен контейнерлерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістері 

туралы. 
Қазақстан Республикасының Көлік-коммуникация кешені темір жолдарының 

тасымалдау қабілетін қамтамасыз ету және арттыру үшін вагон және 

контейнер паркін техникалық ұстау, жөндеу және пайдалану саласында 

кәсіби қызмет дағдыларын меңгерген құзыретті болуы тиіс. 

T 3219 

Тепловоздар  

БП/ТП Емтихан 5 5 Машина 

бөлшектері 

және 

құрастыру 

негіздері, 

Машиналар 

мен 

механизмде
р теориясы 

пән 

бейіндік 

пәндерді 

оқу 

кезінде 

қажетті 

білімді, 

іскерлікті 
және 

дағдылард

ы 

қамтамас

ыз етеді 

Білуі керек: тепловоздың жалпы құрылысы;тартым Күшін қалыптастырудың 

негізгі принциптері;негізгі элементтер мен тораптардың өзара әрекеттесу 

принциптері және олардың құрылымы (дизель, электр және қосалқы жабдық, 

сондай-ақ экипаж бөліктері);таңдалған мамандықтың кәсіби бағыты. 

Мегеруі керек: жалпы техникалық пәндерді оқытуды мамандық бойынша 

алғашқы іргелі курспен байланыстыра отырып, өз жұмысын дұрыс 

ұйымдастыру:жұмыс орнындағы мамандандырылған практика процесінде 

тепловоз элементтерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету:мамандық 
бойынша техникалық әдебиетті пайдалану;өзіндік жұмысты дұрыс 

ұйымдастыру. 

Дағдысы: өлшеудің талап етілетін дәлдігіне және пайдалану шарттарына 

сәйкес өлшеу түрлендіргіштерін дұрыс таңдау және ұтымды пайдалану 

дағдыларын меңгеру; п/п аспаптар негізінде импульсті және цифрлық 

құрылғыларды құру қағидаты және іске асыру тәсілдері. 

Құзыретті болу: мамандық бойынша бірінші іргелі курспен жалпы 

техникалық пәндерді оқу, жұмыс орнындағы мамандандырылған практика 

процесінде тепловоз элементтерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, 

мамандық бойынша техникалық әдебиеттерді пайдалану, өзіндік жұмысты 

дұрыс ұйымдастыру 

ETT 3219  

Электрондық 
техника және 

түрлендіргіштер 

БП/ТП Емтихан 5 5 Машиналар 

мен 
механизмде

р теориясы, 

электротехн

ика және 

электроника 

Электржы

лжымалы 
құрамның 

электр 

жабдығы 

Білуі керек: Қазақстан темір жолдарында тепловоз паркінің жұмысын 

ұйымдастырудың теориялық негіздері мен принциптері, локомотив 
бригадаларының еңбегін ғылыми ұйымдастыру негіздері, локомотивтер мен 

техникалық қызмет көрсету құралдарын жоғары тиімді пайдаланудың негізгі 

принциптері, 

Мегеруі керек: депо локомотивтерінің, локомотив бригадалары 

Штаттарының, өндірістік жұмысшылардың, Инженерлік-Техникалық 



 

негіздері персоналдың қажетті пайдаланылатын және мүкәммалдық парктерін 

есептеуді жүргізу; 

- тепловоздарды пайдаланудың негізгі көрсеткіштерін, жөндеу бағдарламасын 

есептеу;; 

Дағдысы: локомотив паркі мен локомотив бригадаларының жұмысын 

ұйымдастыру нысандарын дамытудың негізгі жолдары мен перспективалары 

туралы; локомотив шаруашылығы құрылғыларының жұмысын жедел басқару 

және жоспарлау үшін ЭЕМ қолдану мүмкіндіктері туралы дағдысы болу; 

локомотив шаруашылығын басқарудың автоматтандырылған жүйесін құру 
принциптерінде құзыретті болу; 

Minor 

Пән 1 

БП/ТП 

 

Емтихан 

 

5 5   Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор) каталогына сәйкес 

VDBZhTKZh 3220 

Вагондарды 

Дәнекерлеу-

балқыту 

жұмыстарының 

технологиясы мен 

құрал-жабдықтары  

БП/ТП Емтихан 6 5 Теориялық 

механика, 

сұйықтық 

және газ 

механикасы

, гидро 

және 

пневможете

к 

Көлік 

техникасы

н жөндеу 

негіздері 

Білуі керек: вагондарды жөндеу кезінде балқыту мен дәнекерлеудің негізгі 

түрлері. Вагондарды жөндеу кезінде Дәнекерлеу-Балқыту жұмыстарын 

жүргізуге қойылатын негізгі талаптар 

Мегеруі керек: вагондарды жөндеу кезінде Дәнекерлеу-Балқыту 

жұмыстарын жүргізуге қойылатын негізгі талаптарды қамтамасыз ету 

Келесі дағдыларға ие болу керек: цистерналардың шанақтарының, 

вагондардың және арбалардың рамаларының, қазандықтарының түйісулері 

мен деформацияларын есептеу, есептеу әдістері туралы. Дәнекерленген 

құрылымдардың сапасы мен жұмыс қабілеттілігі. 

Жөнделетін бөлшектерді Дәнекерлеу-Балқыту жұмыстарына дайындауда 
Құзыретті болу: тігістің мөлшерін, бұрыштық тігістің катетін анықтау. 

тігістің қимасын анықтау, доғаның ұзындығын анықтау. Қолмен доғалық 

дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу жылдамдығын есептеу. 

TTK 3220 

Тепловоздардың 

теориясы мен 

құрылысы 

БП/ТП Емтихан 6 5 Тепловозда

р  

Көлік 

техникасы

ның 

сенімділігі 

Білуі керек: локомотивтердің негізгі параметрлері, олардың мақсатына және 

пайдаланудың нақты жағдайларына қарай; 

- белгіленген көрсеткіштер мен қозғалыс қауіпсіздігі өлшемдеріне негізделген 

локомотивтің экипаж бөлігінің негізгі сипаттамалары; 

Мегеруі керек: тепловоздар мен тепловоз жүйелерін есептеу, құрастыру 

және сынау кезінде алған білімдерін қолдану. 

- тепловоздарды баптау және пайдалану кезінде алған білімдерін қолдану 

Дағдысы: керек: пәннің пәні, мақсаты, міндеттері және оның болашақ кәсіби 

қызметі үшін маңызы туралы. 
Шетелдік автономды локомотивтердің және олардың негізгі агрегаттары мен 

жүйелерінің негізгі параметрлерін;отынның баламалы түрлерінде жұмыс 

істейтін перспективалы локомотивтер мен сынықтардың 

конструкцияларының параметрлері мен қасиеттерін құзыретті болуы тиіс. 



 

EKE 3220 

Электржылжымал

ы құрамның 

электр жабдығы 

БП/ТП Емтихан 6 5 Электронд

ық техника 

және 

түрлендіргі

штер 

Көлік 

техникасы

ның 

сенімділігі 

Білуі керек: электржылжымалы құрамның электржабдықтарының, 

олардың негізгі және қосалқы жүйелері мен жабдықтарының жұмыс 

процестерінің құрылымы, әрекет ету принципі, ағу сипаты, 

электржабдықтарының негізгі техникалық-экономикалық және 

техникалық сипаттамалары; 

Мегеруі керек: көлік түрлерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін 

техникалық құралдарды таңдау; көлік тораптарының құрылымы мен 

қуатын анықтау 

Дағдысы: техникалық жабдықтаудың жалпы заңдылықтары мен 

үрдістері, жұмыс әдістері мен көлік түрлерін жетілдіру, сондай-ақ ҚР 

көлік жүйесін дамыту жолдары мен перспективалары туралы білімді 

меңгеру 

Құзыретті болу: тепловоздардың электр жабдықтары мен электр 

схемаларын жетілдіру. Электровоздардың электр жабдықтарының 

элементтері, олардың мақсаты, тартқыш электр аппараттары және 

олардың жұмыс жағдайлары туралы жалпы мәліметтер 

Minor 

Пән 2                                      

БП/ТП 

 

Емтихан 

 

6 5   Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор) каталогына сәйкес 

APKK 3221 

Автотежегіштер 

және поездар 

қозғалысының 
қауіпсіздігі 

БП/ТП Емтихан 5 5 Материалд

ардың 

кедергісі, 

машиналар 

мен 

механизмд

ер 

теориясы 

Көлік 

техникасы

ның 

сенімділігі 

Білуі керек: вагондар мен локомотивтердің тежегіш жабдығының 

міндетін, құрылысын және әрекетін жүйелі зерттеу.; 

поезда тежеуіш жабдығының әртүрлі режимдерінде болатын тежеуіш 

процестерін зерделеу; тежеуіш жабдығына қызмет көрсету және жөндеу 

жүйесін зерделеу 

Мегеруі керек: қозғалыс қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, 

есептеу техникасын қолдануды ескере отырып: 

Аспаптар мен тежегіш жабдықтарды жобалау және сынақтан өткізу 

дағдыларының болуы; тежеу есептерін жүргізу; 

жылжымалы құрамның тежегіш жабдықтарының техникалық 

жағдайын бағалау. 

Қазақстан Республикасында және шетелде тежегіш техникасын одан әрі 

дамыту мен жетілдірудің негізгі бағыттары туралы және негізгі 

нормативтік құжаттар (нұсқаулықтар, ережелер және т.б.) туралы 

құзыретті болуы тиіс. 

ZhTZh 3221 

Жылжымалы 
құрамның тежегіш 

жабдығы 

БП/ТП Емтихан 5 5 Материалд

ардың 

кедергісі, 

машиналар 

мен 

механизмд

Көлік 

техникасы
ның 

сенімділігі 

Білуі керек: тежеу жүйелері мен қозғалыс қауіпсіздігі аспаптарының 

құрылысы, әрекеті, жөндеу және пайдалану. 
Мегеруі керек: қозғалыс қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, есептеу 

техникасын қолдануды ескере отырып: 

аспаптар мен тежегіш жабдықтарын жобалау және сынақтан өткізу; тежеу 

есептерін жүргізу; жылжымалы құрамның тежегіш жабдықтарының 



 

ер 

теориясы 

техникалық жағдайын бағалау. 

Қазақстан Республикасында және шетелде тежегіш техникасын одан әрі 

дамыту мен жетілдірудің негізгі бағыттары туралы және негізгі нормативтік 

құжаттар (нұсқаулықтар, қағидалар және т.б.) туралы түсінікке ие болу керек. 

Құзыретті болу:: аспаптар мен тежегіш жабдықтарды жобалау және 

сынақтан өткізу, тежегіш есептеулерді жүргізу, жылжымалы құрамның 

тежегіш жабдықтарының техникалық жағдайын бағалау; 

VAK 3222  

Вагон ауасын 

кондиционерлеу 

БП/ТП Емтихан 5 5 Физика 

1,11, 

электротехн
ика және 

электроника 

негіздері 

Бейіндік 

пәндер.  

Білуі керек: КВВ жүйелерінің кіші жүйелерінің, тораптарының, агрегаттары 

мен аспаптарының функционалдық мақсаты; 

- санитарлық-гигиеналық нормалар, КВВ жүйесінің параметрлерін таңдау 
негізі ретінде, оларға техникалық қызмет көрсету, пайдалану және жөндеу 

кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері; 

- тораптардың, агрегаттар мен аспаптардың құрылысы, олардың техникалық 

сипаттамалары, реттеу, қолмен және автоматты басқару қағидаттары; 

- әлемдік жолаушылар вагонқұрылысында КВВ жүйесін жетілдіру және 

дамыту үрдісі. 

Мегеруі керек: - - КВ в жүйесінің тораптарын, аспаптары мен агрегаттарын 

көзбен шолып тану; 

- вагонда олардың орналасқан жерін табу; 

- салқындатқыштың немесе салқындатқыштың айналым бағытын анықтаңыз, 

олардың ағып кету орындарын табыңыз; 
оларды жаңғырту қағидаттары, түйіндерді, аспаптарды және КВВ басқару 

жүйелерін құру саласындағы жаңа жетістіктер. 

Құзыретті болу: жүйелердің кіші жүйелерінің, тораптарының, агрегаттары 

мен аспаптарының функционалдық мақсатын білу ;- санитариялық – 

гигиеналық нормаларды КВВ жүйелерінің параметрлерін таңдау негізі 

ретінде білу, 

EM 3222 Электр 

машиналары 

БП/ТП Емтихан 5 5 Физика 

1,11, 

электротехн

ика және 

электроника 

негіздері 

Бейіндік 

пәндер. 

Білуі керек: электр машиналары мен трансформаторлардың әр түрлі 

типтерінің жұмыс істеу принципі мен құрылысы; 

- әр түрлі жұмыс режиміндегі электр машиналары мен трансформаторларда 

болатын физикалық құбылыстар және олардың математикалық сипаттамасы; 

- электр машиналары мен трансформаторлардың негізгі сипаттамалары; 

Мегеруі керек: практиканың нақты шарттары үшін электр машиналары мен 

трансформаторларды таңдау; 
- электр машиналары мен трансформаторларды қамтитын жүйелердегі 

процестерді талдау және сипаттау. 

- Түсінігі болу: техникалық жабдықталудың жалпы заңдылықтары мен 

үрдістері, жұмыс әдістері және көлік түрлерін жетілдіру, сондай-ақ ҚР көлік 

жүйесін дамыту жолдары мен перспективалары туралы білімді меңгеру; 



 

Құзыретті болу: өзін-өзі жетілдіруге қабілетті болу, көлік техникасының 

негізгі пайдалану сипаттамаларын есептеу, электр машиналарын таңдау; 

ARV 3223 

Автоматтандыру 

және вагондарды 

роботтандыру 

БП/ТП Емтихан 6 4 Вагондар 

мен 

контейнерл

ер 

Көлік 

техникасы

н жөндеу 

негіздері 

Білуі керек: автоматты басқару принциптері, автоматты жүйелер құралдары, 

автоматты басқару жүйелерін құру және есептеудің негізгі әдістері, өндірісті 

автоматтандыру құралдары, автоматты басқару процестерін автоматтандыру 

жүйелері. 

Мегеруі керек: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма 

құрастыру, вагондарды дайындау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, Автоматиканың әмбебап 

құралдарына негізделген автоматты басқару жүйелерін құру және есептеуді 
жүзеге асыру, 

Дағдысы: автоматтандыру құралдарын жетілдіру жолдарындағы басқару 

құралдарын, автоматты басқару құралдарын және автоматты реттеу 

теориясын дамыту бағыттары туралы. 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма 

жасай білу, вагондарды дайындау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, әмбебап автоматика 

құралдарына негізделген автоматты басқару жүйелерін құру және есептеуді 

жүзеге асыру,; 

OSM 3223  

Отын, су және 

майлар 

БП/ТП Емтихан 6 4 Химия, 

Сұйық және 

газ 
механикасы

, гидро 

және 

пневможете

к, 

тепловоздар 

Локомоти

в 

шаруашы
лығы 

Білуі керек: отындарға, майлау материалдарына және салқындату 

сұйықтықтарына қойылатын жұмыс шарттары мен пайдалану-техникалық 

талаптар; отын, майлау материалдары мен салқындату сұйықтықтары 
сапасының негізгі көрсеткіштері; 

Мегеруі керек:: - номограмма бойынша майдың тұтқырлық индексін 

анықтау; стандарттарды еркін пайдалану; отын - жағармай материалдары мен 

салқындатқыш сұйықтықтың шығынын есептеу. 

Отын-жағармай материалдары мен салқындатқыш сұйықтықтарды қолдану 

саласында ғылыми зерттеулер жүргізудің негіздері туралы түсінікке ие болу 

керек; 

отын-жағармай материалдары мен салқындатқыш сұйықтықтың сапасын 

бағалау әдістері туралы; 

Құзыретті болу: локомотивтердің жалпы құрылысын; техникалық қызмет 

көрсетудің негізгі принциптерін; техникалық пайдалану және сервистік 

қызмет көрсету бойынша негізгі бөлімшелердің өзара іс-қимыл принциптерін 
білу; 

EZhKMB 3223 

Электр 

жылжымалы 

құрамның 

БП/ТП Емтихан 6 4 Машина 

бөлшектері 

және 

құрастыру 

Көлік 

техникасы

н жөндеу 

негіздері 

Білуі керек: жеке тораптардың және жалпы ЭӨЖ механикалық бөлігінің 

жұмыс принциптері: тиеу ерекшеліктері және тораптардың сапа 

көрсеткіштері; олардың конструкцияларын жетілдірудің заманауи бағыттары 

және оларды пайдалануда жұмысқа қабілеттілігін қолдау тәсілдері. 



 

механикалық 

бөлігі 

негіздері, 

Электр 

машиналар

ы 

Мегеруі керек: механикалық бөліктің ақауларының себептерін анықтау, 

оның ішінде ЭЕМ қолдана отырып, механикалық бөліктің динамикасы мен 

беріктігі бойынша есептеулер жүргізу, жекелеген тораптарды қолданыстағы 

талаптарға және осындай тораптарға қызмет көрсету жөніндегі іс-шараларға 

сәйкес жаңғырту жобаларын әзірлеу. 

Дағдысы: жекелеген тораптардың және жалпы ЭӨЖ механикалық бөлігінің 

жұмыс қағидаттары: тораптарды жүктеу ерекшеліктері мен сапа 

көрсеткіштері; олардың конструкцияларын жетілдірудің қазіргі заманғы 

бағыттары және олардың пайдаланудағы жұмысқа қабілеттілігін қолдау 
тәсілдері; 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма 

жасай білу, вагондарды дайындау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, автоматты басқару жүйелерін 

құру және есептеуді жүзеге асыру, 
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KLS 4229  

Көліктегі 

лицензиялау және 

сертификаттау 

БП/ТП Емтихан 7 5 Метрология

, 

стандарттау 

және 

сапаны 

басқару, 

автомобиль
дер 

бұл пәнді 

білу бітіру 

жұмысын 

орындауға 

көмектесе

ді 

Білуі керек:: лицензиялау мен сертификаттаудың мақсаттары, міндеттері мен 

принциптері; 

- лицензиялау және сертификаттау бойынша қызметті жүзеге асыруға негіз 

болатын заңнама жүйесі; 

- лицензиялау және сертификаттау жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібі; 

Мегеруі керек: басқару жүйесінің құрылымы және автомобиль көлігіне 

арналған қолданыстағы нормативтік-құқықтық құжаттар, жіктеу жүйесі және 
автомобиль көлігінің жылжымалы құрамын пайдалану ерекшеліктері туралы 

түсінікке ие болу. 

Дағдысы: Құрылыс машиналарын, аппараттарды, технологиялық желілерді, 

икемді автоматтандырылған өндірісті (ГАП) автоматтандырылған басқару 

жүйесін әзірлеу және олардың жұмысын бақылау негіздері.; 

Құзыретті болу: автомобиль жүйелерін құрудың теориялық негіздері мен 

нақты әдістерін игеру; 

ZhMM 4229  

Жол машиналары 

және 

механизмдері 

БП/ТП Емтихан 7 5 Машиналар 

мен 

механизмде

р теориясы, 

жол 

машиналар

ы 

бұл пәнді 

білу бітіру 

жұмысын 

орындауға 

көмектесе

ді  

Білуі керек: Құрылыста қолданылатын машиналардың жұмыс принциптерін, 

қасиеттерін, техникалық сипаттамаларын, конструктивтік ерекшеліктерін; 

машиналардың сенімді жұмысын қамтамасыз ететін іс-шаралардың 

орындалуын анықтау және жоспарлау дағдыларын меңгеру. 

Мегеруі керек: техникалық және арнайы әдебиетті пайдалану; СМД 

пайдалану және олардың нәтижелерін іске асыру бойынша ғылыми 

зерттеулерді техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету туралы, 

зерттеу объектілері бойынша ақпаратты ақпараттық іздеу және талдау туралы 

тәжірибесі немесе түсінігі болуы керек. 

Дағдысы: Құрылыс машиналарын, аппараттарды, технологиялық желілерді, 



 

икемді автоматтандырылған өндірісті (ГАП) автоматтандырылған басқару 

жүйесін әзірлеу және олардың жұмысын бақылау негіздері.; 

Құзыретті болу: автомобиль жүйелерін құрудың теориялық негіздері мен 

нақты әдістерін игеру; 

AZhK 

3230  

Арнайы 

жылжымалы 

құрам 

БП/ТП Емтихан 6 4 Машиналар 

мен 

механизмде

р теориясы, 

автокөлікте

р 

Көліктегі 

лицензиял

ау және 

сертифика

ттау 

Білуі керек: жіктелімі, конструкциялардың ерекшеліктері және АЖҚ 

қойылатын талаптар; 

- мамандандырылған автокөлік құралдарының құрылысы; 

- мамандандырылған автокөлік құралдарын талдау және олардың пайдалану 

сипаттамалары; 

- жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету және жөндеуді пайдалану; 
- АЖҚ және автопоездардың тиімділігін бағалау әдістері. 

Мегеруі керек: автопоездар мен САТС пайдалану қасиеттерінің бағалау 

көрсеткіштерін анықтау, есептеу және талдау; 

- SATs-тің оңтайлы нұсқаларын таңдап, оларды қолданудың ең қолайлы 

жағдайларын анықтаңыз; 

- жобаланған САТС техникалық параметрлеріне негізделген талаптарды 

тұжырымдау; 

Дағдысы: үйкеліске-сырғуға, тайғанауға, реверсирлеуге және басқа да жылу 

әсерінің түрлеріне үлкен жүктемелері бар элементтердің жылу 

тұрақтылығына есептеулер жүргізу; 

- машиналардың тербеліс параметрлерінің барлық есептеулерін тұтастай, 

олардың аударылуға қарсы тұрақтылығын тексере отырып, тексеру және 
жүзеге асыру, яғни қалыпты жұмысты қамтамасыз ететін шекті еңістерді 

анықтай отырып, әртүрлі конструкциялық орындаудағы техниканың 

тұрақтылығын анықтау; 

Құзыретті болу: студенттер тасымалдаудың нақты жағдайларына, жүктердің 

түрі мен қасиеттеріне байланысты автомобильдер мен автопоездарды 

мақсатты пайдалану саласын анықтай білуі керек, пайдалану көрсеткіштерін 

есептеу және талдау жасай білуі керек, автомобиль жылжымалы құрамының 

жұмысын және оны пайдалануды бақылауды ұйымдастыра білуі керек. 

ZhMZhP 3230 

Жол машиналары 

мен жабдықтарды 

пайдалану 

БП/ТП Емтихан 6 4 Машиналар 

мен 

механизмде

р теориясы, 
жол 

машиналар

ы 

Жол 

машинала

ры және 

механизм
дері 

Білуі керек: Белгілі бір учаскеге машинаны қалай таңдауға болады; - темір 

жолдың жол шаруашылығында қалай қолдануға болады (Жүк көтергіш, жер 

төсемін жөндеу, жолды көтеру, төсеу және түзету үшін) − жол жұмыстарын 

кешенді механикаландыруды қамтамасыз ететін машиналар жүйесін әзірлеу. 
Мегеруі керек:: − машинистермен тікелей байланыста жұмыс істеу; − жол 

машиналарымен және бірқатар жұмыстар жүргізілетін жұмыс учаскесін 

сигнал беру және қоршау. 

Дағдысы: Құрылыс машиналарын, аппараттарды, технологиялық желілерді, 



 

икемді автоматтандырылған өндірісті (ГАП) автоматтандырылған басқару 

жүйесін әзірлеу және олардың жұмысын бақылау негіздері.; 

Құзыретті болу:: жол машиналары жүйесін құрудың теориялық негіздері мен 

нақты әдістерін меңгеру 
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TPE 3230  

Техникалық 

пайдалану 

ережелері 

 

БП/ТП 

Емтихан  

6 

 

4 

 

Тепловозда

р, вагондар 

мен 

контейнерл

ер, 

Электронды
қ техника 

және 

түрлендіргі

штер 

Локомоти

в 

шаруашы

лығы, 

вагон 

шаруашы
лығы 

Білуі керек:: Қазақстан Республикасының темір жолдарын салу, пайдалану 

және қызмет көрсету туралы негізгі түсініктерді зерттеу; 

- "ҚР темір жолдарын техникалық пайдалану ережелерін" зерттеу»; 

- "сигнал беру жөніндегі нұсқаулықты", "поездар қозғалысы және маневрлік 

жұмыс жөніндегі нұсқаулықты" зерделеу»; 

- "теміржол көлігі қызметкерлерінің тәртібі туралы Жарғыны" оқу. 
Мегеруі керек:: алған білімдерін теміржол көлігінің нақты, үйлесімді және 

апатсыз жұмысын қамтамасыз ету үшін қолдану. 

Дағдысы: студенттердің энергетикалық қондырғылар мен қуат берудің 

әртүрлі типтері бар автономды локомотивтердің негізгі жұмыс қағидаттары, 

сипаттамалары мен техникалық-экономикалық көрсеткіштері туралы 

мәліметтер алу; автономды локомотивтердің экипаж бөлігі мен қосалқы 

жабдықтарының құрылғыларын, жұмыс жағдайларын және пайдалану және 

олардың құрылымдық және энергетикалық параметрлерін есептеу және 

таңдау әдістерін зерделеу; жол темір жолдарының Локомотив құрылысы мен 

локомотив паркінің қазіргі жағдайын, оны жаңғырту, перспективалық дамыту 

және техникалық жай-күйін жақсарту жөніндегі міндеттерді; 
Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма 

жасай білу, вагондарды дайындау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, Автоматиканың әмбебап 

құралдарына негізделген автоматты басқару жүйелерін құру және есептеуді 

жүзеге асыру, технологиялық жабдықты автоматты басқару процестерін 

талдау; 

ZhKP 3230  

Жылжымалы 

құрамды 

пайдалану 

 

БП/ТП 

 

Емтихан 

 

6 

 

4 

 

Тепловозда

р, вагондар 

мен 

контейнерл

ер, 

Электронды

қ техника 
және 

түрлендіргі

штер 

Локомоти

в 

шаруашы

лығы, 

вагон 

шаруашы

лығы 

Білуі керек: тепловоздарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

ережелерін зерделеу, тепловоз тораптары мен агрегаттарын бөлшектеу, 

тазалау, жөндеу, құрастыру және сынаудың технологиялық процесінің 

картасын жасау білігі, тепловоз тораптары мен агрегаттарын жөндеу кезінде 

технологиялық процестерді және олардың техникалық-экономикалық 

сипаттамаларын сақтау. 

Мегеруі керек: механикалық бөліктің ақауларының себептерін анықтай білу, 
оның ішінде ЭЕМ қолдана отырып, механикалық бөліктің динамикасы мен 

беріктігі бойынша есептеулер жүргізу, жекелеген тораптарды қолданыстағы 

талаптарға және осындай тораптарға қызмет көрсету жөніндегі іс-шараларға 

сәйкес жаңғырту жобаларын әзірлеу. 

Дағдысы: студенттердің энергетикалық қондырғылар мен қуат берудің 



 

әртүрлі типтері бар автономды локомотивтердің негізгі жұмыс қағидаттары, 

сипаттамалары мен техникалық-экономикалық көрсеткіштері туралы 

мәліметтер алу; автономды локомотивтердің экипаж бөлігі мен қосалқы 

жабдықтарының құрылғыларын, жұмыс жағдайларын және пайдалану және 

олардың құрылымдық және энергетикалық параметрлерін есептеу және 

таңдау әдістерін зерделеу; жол темір жолдарының Локомотив құрылысы мен 

локомотив паркінің қазіргі жағдайын, оны жаңғырту, перспективалық дамыту 

және техникалық жай-күйін жақсарту жөніндегі міндеттерді; 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма 
жасай білу, вагондарды дайындау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, Автоматиканың әмбебап 

құралдарына негізделген автоматты басқару жүйелерін құру және есептеуді 

жүзеге асыру, технологиялық жабдықты автоматты басқару процестерін 

талдау; 

VEZh 4229  

Вагондардың 

электр 

жабдықтары 

 

БП/ТП 

 

Емтихан 

 

7 

 

5 

 

Вагондар 

мен 

контейнерл

ер, 

вагондарда 

ауаны 

баптау 

бұл пәнді 

білу бітіру 

жұмысын 

орындауға 

көмектесе

ді  

Білуі керек: вагондардың электр жабдығы жүйесінің тарихы мен даму 

перспективалары, вагон электр жабдығы мен оны жөндеу саласындағы 

ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктері, оны дамытудағы ғалымдардың 

рөлі, электрмен жабдықтау жүйелері мен вагондардың электр жабдығының 

құрамдас тораптары және оны қосу схемалары, оның жұмыс жағдайы мен 

режиміне байланысты электр жабдығының қуатын есептеу және түрін таңдау 

әдістері, электр жабдығын жөндеу жүйесі, мерзімі, көлемі мен технологиясы, 
Электр жөндеу цехтары мен учаскелерінің құрылымы. Вагондардың электр 

жабдықтары жүйелерін жетілдіру жолдары, электр жабдықтарын техникалық 

диагностикалау әдістері, вагон электр жабдықтары жүйелерінің сенімділік 

негіздері. 

Мегеруі керек: жолаушылар вагондары мен вагон жөндеу 

кәсіпорындарының электр жабдықтары мен электрмен жабдықтау 

жүйелерінің элементтері мен тораптарын есептеу және құрастыру; жартылай 

өткізгіш және көмір кернеу реттегіштерін, түрлендіргіштер мен қорғаныс 

құралдарын баптау және реттеуді жүзеге асыру, жолаушылар вагондары мен 

вагон жөндеу кәсіпорындарының электр жабдықтары элементтері мен 

жүйелерінің жай-күйін бақылауды ұйымдастыру. Вагондар мен вагон жөндеу 

кәсіпорындарының электр жабдықтарын ұтымды пайдалануды қамтамасыз 
ету, оны жөндеу технологиясын әзірлеу, жөндеуді ұйымдастыру. 

Дағдысы: өзін-өзі жетілдіруге қабілетті болу, көлік техникасының негізгі 

пайдалану сипаттамаларын есептеу, энергетикалық жабдықты таңдауды 

жүзеге асыру; 

Құзыретті болу: вагондар мен контейнерлердің барлық түрлерінің 

құрылымын, тораптар мен бөлшектердің мақсатын, құрылысын және өзара іс-



 

қимылын; вагондар мен контейнерлер конструкцияларының негізгі даму 

үрдістерін, вагондар мен контейнерлердің қазіргі заманғы түрлерінің 

параметрлері мен сипаттамаларын; дәнекерлеу жабдығын; үлгілік дәнекерлеу 

жабдығының сипаттамаларын; дәнекерлеу және балқыту материалдарын 

(электродтар, электрод сымы, флюстер, қорғау газдары). 

TZhT 

4229 

Тепловоздарды 

жөндеу 

технологиясы 

 

БП/ТП 

Емтихан  

7 

 

5 

 

Тепловозда

р, 

тепловоздар

дың 

теориясы 
мен 

құрылысы 

бұл пәнді 

білу бітіру 

жұмысын 

орындауға 

көмектесе
ді 

 

Білуі керек: тепловоздарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

ережелерін зерделеу, тепловоз тораптары мен агрегаттарын бөлшектеу, 

тазалау, жөндеу, құрастыру және сынаудың технологиялық процесінің 

картасын жасау білігі, тепловоз тораптары мен агрегаттарын жөндеу кезінде 

технологиялық процестерді және олардың техникалық-экономикалық 
сипаттамаларын сақтау. 

Мегеруі керек: тепловоздардың экипаж бөлігін жөндеу, механикалық 

бөлігінің ақауларының пайда болу себептерін анықтау: 

Дағдысы: тораптарды жүктеу ерекшеліктері мен сапа көрсеткіштері; 

олардың конструкцияларын жетілдірудің қазіргі заманғы бағыттары және 

олардың пайдаланудағы жұмысқа қабілеттілігін қолдау тәсілдері 

EPS басқару жүйелерінің құрылымын, жұмыс принципін, дизайн 

ерекшеліктерін, пайдалану және жөндеу жағдайларын зерттеу. 

Құзыретті болу: бұл мәселелерді шешу электрлік жылжымалы құрам және 

оны автоматтандыру саласында мамандандырылған студенттің оқу 

процесінде алған білім кешенінің ажырамас бөлігі болуы керек. 

EZhKBZh 4229 

Электр 

Жылжымалы 

құрамды басқару 
жүйелері 

 

БП/ТП 

Емтихан  

7 

 

5 

 

Электронды

қ техника 

және 

түрлендіргі
штер, ЭҚЖ 

электр 

жабдықтар

ы 

бұл пәнді 

білу бітіру 

жұмысын 

орындауға 
көмектесе

ді. 

 

Білуі керек: пайдалану шарттары, функционалдық және құрылымдық 

сұлбалары, сондай-ақ ЭӨЖ басқару жүйелерінің электр тарту және тарту 

сипаттамалары; 

- элементтердің, тораптардың, блоктардың және жалпы басқару жүйесінің 
параметрлерін анықтау үшін әрекет ету принципі және негізгі есептік 

қатынастар; 

- ЭҚЖ Басқару жүйелеріндегі қалыпты және авариялық электромагниттік 

процестерді талдау және есептеу әдістері; 

- авариялық және аномалдық процестерден қорғау тәсілдері мен 

құрылғылары; 

- қиыстырмалық. 

Мегеруі керек: алған білімдерін пайдалану және жөндеу, сондай-ақ ЭҚЖ 

басқару жүйесін есептеу және жобалау кезінде өзінің практикалық 

қызметінде қолдану. 

Дағдысы: жекелеген тораптардың және жалпы ЭӨЖ механикалық бөлігінің 
жұмыс қағидаттары: тораптарды жүктеу ерекшеліктері мен сапа 



 

көрсеткіштері; олардың конструкцияларын жетілдірудің қазіргі заманғы 

бағыттары және олардың пайдаланудағы жұмысқа қабілеттілігін қолдау 

тәсілдері 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма 

жасай білу, вагондарды дайындау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, Автоматиканың әмбебап 

құралдарына негізделген автоматты басқару жүйелерін құру және есептеуді 

жүзеге асыру, технологиялық жабдықты автоматты басқару процестерін 

талдау; 

O
P

D
 1

2
 Ж

ал
п

ы
 к

әс
іп

ті
к
 п

ән
д
ер

 

 

EK 4301  

Еңбекті қорғау 

БП/Ж

ООК 

Емтихан 

7 5 

Экология 

және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

бұл пәнді 

білу бітіру 

жұмысын 

орындауға 

көмектесе

ді 

 

Білуі керек: еңбекті қорғау жөніндегі Негізгі заңнамалық актілер мен нормативтер, еңбек жағдайларын бағалау және өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың 

себептерін талдау әдістері, өрт және авариялар туралы, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар туралы мәліметтер, олармен күресудің әдістері мен құралдары; 

Мегеруі керек: желдетуді, жарықтандыруды, жерге қосуды есептеу. 

- жарықты, шуды, дірілді өлшеуді орындау; 

- кез келген тіршілік ету ортасында (табиғи, өндірістік, тұрмыстық, әлеуметтік) тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастырушылық және техникалық іс-

шараларды жүзеге асыру); 

- жеке және ұжымдық қорғану құралдарын, өртке қарсы техникалық қорғану құралдарын пайдалануға;; 

Дағдысы:: - студенттерде ұйымды басқарудағы еңбекті қорғаудың мәні мен рөлі, еңбекті қорғау қызметтерінің құрылымы және олардың функциялары, лауазымды 

тұлғалардың міндеттері және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасаудағы олардың жауапкершілігі туралы түсінік қалыптастыру.; 

- студенттерді еңбекті қорғау бойынша заңнамалық және нормативтік-техникалық құжаттарды қолданудың практикалық дағдыларына үйрету 

Құзыретті болу: тыныс-тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерінде; еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы заңнамалық, нормативтік-құқықтық 
база мәселелерінде құзыретті болуы тиіс. 

KE 4302 

Кәсіпорын 

экономикасы 

БП/Ж

ООК 

Емтихан 

7 5 

Экономика, 

кәсіпкерлік 

дағдылары, 

көшбасшыл

ық және 

инновациян

ы қабылдау 

бұл пәнді 

білу бітіру 

жұмысын 

орындауға 

көмектесе

ді 

Білуі керек: 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; 

Мегеруі керек: кәсіпорын қызметінің нарықтық мүмкіндіктерін бағалау; 

коммерциялық перспективалы ғылыми-техникалық идеяларды табу немесе 

генерациялау; бизнес-модельдерді әзірлеу және оларды бизнес-жоспарларға 

айналдыру; 

Дағдысы: перспективалық ғылыми-техникалық идеяларды әзірлеу, бизнесті 
модельдеу және бизнес-жоспарлау; кәсіпорын қызметінің экономикалық және 

әлеуметтік жағдайларын бағалау; 

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. 

KTEK 3303  

Көлік 

техникасының 

энергетикалық 

қондырғылары 

БП/Ж

ООК 

Емтихан 

6 5 

Автомобиль

дердің 

электр 

жабдықтар

ы, 

тепловоздар

, 
вагондарды

ң электр 

жабдықтар

ы, жол 

машиналар

ы 

бұл пәнді 

білу бітіру 

жұмысын 

орындауға 

көмектесе

ді 

Білуі керек: энергетикалық қондырғылардың мақсаты, құрылғы негіздері, 

әрекет ету принциптері, әртүрлі көлік техникасының энергетикалық 

қондырғыларының жұмыс ерекшеліктері туралы және оларда өтетін 

процестер теориясын зерделеу негізінде негізгі техникалық-экономикалық, 

тиімді және экологиялық сипаттамаларды арттыру жолдарын анықтау. 

Мегеруі керек: - ЭАТС техникалық пайдалану негіздері;ЭҚ жұмысының 

тиімді режимдерін таңдау әдістемесі;Энергетикалық қондырғыларды сынау 
және диагностика жүргізу әдістері. 

Дағдысы: ЭАТҚ пайдалану саласында ғылыми зерттеулер жүргізудің 

негіздері туралы;ЭАТҚ жетілдіру бойынша зерттеулердің негізгі бағыттары 

туралы. 

Құзыретті болу: студенттердің техникалық қызмет көрсету технологиясы 

және автомобильдерге ағымдағы жөндеу саласында кезеңділігі, тізбесі және 

еңбек сыйымдылығы бойынша ғылыми және кәсіби білім мен дағдылар 

жүйесін қалыптастыру, техникалық жай-күйі өзгерген кезде туындайтын 

міндеттерді шешу тәсілдерін игеру. Агрегаттар мен жүйелерге техникалық 

қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу негіздері туралы түсініктері болуы 

тиіс. 
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KTTPN 4304 

Көлік техникасын 
техникалық 

пайдалану 

негіздері 

БП/Ж

ООК 

Емтихан 7 5 Жол 

машиналар
ы мен 

жабдықтар

ын 

техникалық 

пайдалану, 

пайдалану 

қағидалары 

бұл пәнді 

білу бітіру 
жұмысын 

орындауға 

көмектесе

ді 

Білуі керек: - көлік техникасын техникалық пайдаланудың теориялық 

негіздері; 
- көлік техникасының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету стратегиясы 

мен әдістері; 

- көлік техникасын техникалық пайдалану нормативтері; 

- Техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастырудың оңтайлы жүйесін, 

техникалық қызмет көрсетудің ұтымды технологиясын және көлік 

техникасын техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеудің кешенді 

көрсеткіштерін таңдау қолынан келуі керек 

Дағдысы: пайдалану дағдылары студенттерде қызмет көрсету құралдарының 

өнімділігі мен өткізу қабілетін қалыптастыру заңдылықтары туралы түсінік 

қалыптастыру; 

Құзыретті болу: студенттерде қызмет көрсету құралдарының өнімділігі мен 
өткізу қабілетін қалыптастыру заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру; 

- студенттердің көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және 

ағымдағы жөндеу сапасын кешенді бағалау бойынша ғылыми ойлауын 

қалыптастыру. 

KTZhN 4305  

Көлік техникасын 

 

БП/Ж

Емтихан  

7 

 

5 

Автомобиль

дердің 

бұл пәнді 

білу бітіру 

Білуі керек: - көлік техникасын техникалық пайдаланудың теориялық 

негіздерін; көлік техникасының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету 



 

жөндеу негіздері ООК  электр 

жабдықтар

ы, 

тепловоздар

, 

вагондарды

ң электр 

жабдықтар

ы, жол 
машиналар

ы 

жұмысын 

орындауға 

көмектесе

ді 

стратегиясы мен әдістерін;; 

- көлік техникасын техникалық пайдалану нормативтері; 

- қызмет көрсету құралдарының өнімділігі мен өткізу қабілетін қалыптастыру 

заңдылықтары; 

Мегеруі керек: шешім үшін оңтайлы - техникалық қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру жүйесін, техникалық қызмет көрсетудің ұтымды 

технологиясын және көлік техникасын техникалық қызмет көрсету мен 

ағымдағы жөндеудің кешенді көрсеткіштерін таңдау 

Дағдысы: пайдалану дағдылары студенттерде қызмет көрсету құралдарының 
өнімділігі мен өткізу қабілетін қалыптастыру заңдылықтары туралы түсінік 

қалыптастыру; 

Құзыретті болу: студенттерде қызмет көрсету құралдарының өнімділігі мен 

өткізу қабілетін қалыптастыру заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру; 

MMOU 3306 

Мекеме 

менеджменті және 

өндірісті 

ұйымдастыру 

 

БП/Ж

ООК 

Емтихан  

6 

 

5 

Экономика, 

кәсіпкерлік 

дағдылары, 

көшбасшыл

ық және 

инновациян

ы қабылдау 

бұл пәнді 

білу бітіру 

жұмысын 

орындауға 

көмектесе

ді 

Білуі керек: мұнай - газ кешені кәсіпорнында өндіріс пен басқаруды 

ұйымдастырудың теориялық мазмұны мен әдіснамалық негіздерін, 

менеджменттің негізгі және қосалқы функцияларын, 

Мегеруі керек: Жедел-Күнтізбелік жоспарлау әдістерін қолдану, 

кәсіпорынның даму стратегиясын, шығарылатын өнімнің тиімділігі мен 

бәсекеге қабілеттілігін болжау, ұйымның мақсат жүйесін анықтау, 

ресурстарды бөлу басымдықтарын анықтау, алған білімдерін өзінің 

практикалық қызметінде қолдану, 
Дағдысы: тасымалдауды ұйымдастыру және шаруашылық жүргізудің жаңа 

әдістері, нарықтық қатынас жағдайында логистика, экономикалық және 

техникалық есептеулерді, аналитикалық есептеулер мен болжамдарды 

жүргізу үшін әртүрлі сандық әдістер, тасымалдау тиімділігінің жалпылама 

және жеке көрсеткіштерін есептеу әдістемесі 

Құзыретті болу: көлік кәсіпорнының экономикалық, өндірістік қызметін 

ұйымдастыру және жүргізу тетігі, оның негізгі қағидаттары мен теориялық 

негіздері; Көлік кәсіпорнында экономикалық жұмысты дербес жүргізудің 

практикалық дағдылары, нақты бастапқы ақпарат пен есептік экономикалық 

көрсеткіштерге тез және дұрыс бағдарлану. 

KTS 3309  

Көлік 

техникасының 
сенімділігі 

БП/Ж

ООК 

Емтихан 6 4 Автомобиль

дердің 

электр 
жабдықтар

ы, 

тепловоздар

, 

вагондарды

Көлік 

техникасы

н жөндеу 
негіздері, 

Көлік 

техникасы

н 

техникалы

Білуі керек: көлік техникасының пайдалану қасиеттерін есептеу, талдау және 

бағалау теориясы, әдістері; 

Меңгеруі керек: көлік техникасы тораптарының, элементтері мен 
агрегаттарының сенімділік параметрлерін анықтау бойынша есептерді 

орындау және олардың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету бойынша іс-

шаралар әзірлеу; 

- көлік техникасының пайдалану қасиеттерінің сипаттамаларын талдау, 

оларды жақсарту жолдарын анықтау; 



 

ң электр 

жабдықтар

ы, жол 

машиналар

ы 

қ 

пайдалану 

негіздері 

- машинаның сенімсіз тораптарын есептеу және талдау жүргізу үшін 

конструктивтік жетілдіру кезінде пайдалану. 

Дағдысы: талап етілетін сенімділікті қамтамасыз ету үшін техника 

жұмысының оңтайлы жағдайларын таңдау, математикалық статистика 

әдістерінің көмегімен машиналардың сенімділігін есептеуді жүргізу, 

сенімділікті арттыру үшін жабдықты жобалау және жаңғырту бойынша 

ұсыныстарды ұсыну және негіздеу. - сенімділік есептерін шешу әдістерін 

қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру. 

Құзыретті болу: жабдықтың сенімділік көрсеткіштерін анықтау: сенімділік, 
беріктік, тұрақтылық, студенттерге математикалық статистика әдістерін 

қолдана отырып, көлік техникасының жабдықтарын есептеу кезінде қажетті 

практикалық дағдыларды үйрету. 

OP II 3307  

Өндірістік 

тәжірибе11 

БП/Ж

ООК 

есеп 6 3 Өндірістік 

тәжірибе1 

Диплом 

алдындағ

ы 

практика 

Білуі керек: технологиялық процестерді, машиналар мен жабдықтарды 

талдау үшін деректерді жинау; 

Мегеруі керек: ТҚ және ТҚ технологияларының және құрылыс - жол 

машиналарын қолданудың негізгі сәттері; 

Дағдысы: жұмыс орындарында жекелеген жұмыс түрлерін орындау; 

Құзыретті болу: болашақ кәсіби қызмет бағыттарында; саланың даму 

үрдістерінде 
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ZhSh 4310 

Жол 

шаруашылығы 

 

БП/ТП 

 

Емтихан 

 

7 

 

5 

 

Жол 

машиналар

ы, 
Көтергіш-

көлік 

машиналар

ы 

алынған 

білім 

бітіру 
жұмысын 

орындау 

кезінде 

қажет. 

Білуі керек: Жол шаруашылығын жүргізу жүйесін құру принциптері және 

оның техникалық, технологиялық және ұйымдастырушылық негізі; жолды 

ағымдағы ұстау және оны жөндеу принциптік негіздері; 
- жолдың жай-күйін бағалауды айқындау; жол жұмыстары, жол жұмыстарын 

орындауға арналған машиналар, тетіктер мен құралдар; жол жұмыстарын 

жүргізудің технологиялық процестері; өндірістік базалардың мақсаты және 

оларды жол арқылы дамытудың ықтимал схемалары; 

- жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру, жолдарды жөндеу және 

ағымдағы ұстауды басқару. Жолдың қармен, құммен қар басуының және 

жолдың тасқын сулармен шайылуының алдын алу тәсілдері; 

- жол шаруашылығы кәсіпорындарының құрылымы; жол шаруашылығы 

кәсіпорындарында жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру; жол 

шаруашылығында әзірленетін жоспарлар; 

- Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің, 

"Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ-ның және жол және құрылыс 
департаментінің негізгі бұйрықтары мен өкімдері, қолданыстағы ережелері, 

нормалары мен нұсқаулықтары. 

Мегеруі керек: жол дистанциясының техникалық паспортын құрастыру; 

нақты тексеру кезінде жол ақауларын анықтау, жол өлшегіш арбашықтар мен 

вагондардың таспаларындағы жазбаларды ашу және жол құрамының балдық 



 

бағасын анықтау; түрлі ақаулары бар эталондық тұйықта дефектоскопты 

құралдарды баптауды жүргізу; 

- графоаналитикалық әдіспен немесе құралдың көмегімен жолдың қисық 

учаскелерін есептеу, Өтпелі және дөңгелек қисықтардың басы мен соңын 

табу; 

- қарапайым және айқас бағыттамалы бұрмаларды бөлуді жүргізу; 

- саңылауларды реттеу және жеделдету кезінде рельстер сырғымасының 

шамасын және иірімдердегі жолды түзету үшін иірімді төсемдердің 

өлшемдерін есептеу, 
- жол бригадирі үшін жұмыстардың жарты айлық жоспарын (Ф. ПУ-74) құру; 

күрделі жұмыстарды жүргізудің перспективалық жоспары; 

- қашықтық класын, оның келтірілген ұзындығын анықтау және қашықтықты 

әкімшілік бөлу кестесін құру. 

Дағдыларға ие болу: кешенді болып табылады, теміржол құрылысын салу 

мен пайдаланудың технологиялық және ұйымдастырушылық 

ерекшеліктерімен байланыстыруды талап ететін жобалау-конструкторлық, 

есептеу-теориялық және техникалық-экономикалық білімдер мен шешімдерді 

қамтиды. 

Тасымалдаудың нақты жағдайларына, жүктердің түрі мен қасиеттеріне 

байланысты автомобильдер мен автопоездарды мақсатқа сай пайдалану 
саласын анықтауға құзыретті болу, пайдалану көрсеткіштерін есептеу мен 

талдауды жүргізе білу, автомобиль жылжымалы құрамының жұмысын және 

оны пайдалануды бақылауды ұйымдастыра білу 

Ash 4310 

Автомобиль 

шаруашылығы 

 

БП/ТП 

 

Емтихан 

 

7 

 

5 

 

Автомобил

и, 

электрообо

рудование 

автомобиле

й 

алынған 

білім 

бітіру 

жұмысын 

орындау 

кезінде 

қажет. 

Білуі керек: кәсіпорынның өндірістік – шаруашылық және қаржы – 

экономикалық қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық 

актілер; 

- кәсіпорын ресурстарын қалыптастыру мен пайдаланудың әдіснамалық 

негіздері: Негізгі және айналым капиталы мен адам ресурстары; 

- өндіріс шығындарын қалыптастырудың әдіснамалық негіздері, өнім мен 

қызметтердің өзіндік құнын калькуляциялау; 

- саладағы өндірістің экономикалық тиімділігін бағалау әдістемесі. 

Мегеруі керек: студенттерді даярлаудың оқу жоспарларына сәйкес кейінгі 

оқыту процесінде теориялық білімді өз бетінше және шығармашылықпен 
пайдалану. 

Дағдысы: эксперименттік деректер мен алынған шешімдердің нәтижелерін 

салыстыра отырып, таңдалған модельдің дұрыстығын негіздеу қабілеті; 

кәсіптік зерттеулер нәтижелерін өңдеудің, талдаудың және синтездеудің 

математикалық әдістерін пайдалану қабілеті. 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма 



 

жасай білу, вагондарды дайындау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, автоматты басқару жүйелерін 

құру және есептеуді жүзеге асыру 

 

S
D

 1
4

.2
 А

р
н

ай
ы

 п
ән

д
ер

 

Lsh 4310  

Локомотив 

шаруашылығы 

БП/ТП Емтихан 7 5 Тепловозы, 

электронная 

техника и 

преобразова

тели, 

правила 
техническо

й 

эксплуатаци

и 

алынған 

білім 

бітіру 

жұмысын 

орындау 

кезінде 
қажет. 

Білуі керек: Қазақстан темір жолдарында локомотив паркі жұмысын 

ұйымдастырудың теориялық негіздері мен принциптері, локомотив 

бригадаларының еңбегін ғылыми ұйымдастыру негіздері, локомотивтер мен 

техникалық қызмет көрсету құралдарын жоғары тиімді пайдаланудың негізгі 

принциптері, поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері, 

деполық шаруашылық құрылысын ұтымды орналастыру принциптері. 
Мегеруі керек: депо локомотивтерінің, локомотив бригадалары 

Штаттарының, өндірістік жұмысшылардың, Инженерлік-Техникалық 

персоналдың қажетті пайдаланылатын және мүкәммалдық парктерін 

есептеуді жүргізу; 

- локомотивтерді пайдаланудың негізгі көрсеткіштерін, жөндеу 

бағдарламасын есептеу; 

- локомотив паркін пайдалануға жедел талдау жүргізу, сондай-ақ локомотив 

депосының жұмысын жоспарлау, ұйымдастыру және басқару. 

Технологиялық процестерді жобалау, локомотивтерді өндіру және жөндеу 

үшін қолданылатын алдыңғы қатарлы технологиялық процестер мен 

жабдықтар, 
Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма 

жасай білу, вагондарды дайындау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, Автоматиканың әмбебап 

құралдарына негізделген автоматты басқару жүйелерін құру және есептеуді 

жүзеге асыру, технологиялық жабдықты автоматты басқару процестерін 

талдау; 

VSH 4310 

Вагон 

шаруашылығы 

БП/ТП Емтихан  7 5 Вагондарды 

жөндеу 

кезіндегі 

Дәнекерлеу

-Балқыту 

жұмыстары

ның 
жабдықтар

ы, 

техникалық 

пайдалану 

ережелері. 

алынған 

білім 

бітіру 

жұмысын 

орындау 

кезінде 

қажет. 

Білуі керек: теміржол көлігіндегі вагон шаруашылығының қызметі, 

құрылымы және басқару. ТМД елдерінде және шетелде теміржол көлігінде 

қолданылатын вагондарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі, 

вагон шаруашылығының желілік кәсіпорындарында вагондарға техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және технологиясы, 

сондай-ақ олардың озық тәжірибесі, жолдарда вагондарды техникалық 

пайдалану ережесі және олардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету 
шарттары; 

- вагон жөндеу базасының қажетті өндірістік қуатын есептеудің ғылыми 

негізделген әдістері, вагон шаруашылығы жағдайында вагон жөндеу 

өндірісінің мамандануы мен шоғырлануының мәні мен тиімділігі; 

- вагондардың ағытылуын және поездардың жүру жолында және техникалық 



 

жарамсыздықтар бойынша кідірістерін жою әдістері мен жолдары. Жүк 

поездарының тоқтаусыз жүруінің кепілдік ұзындығын ұлғайтудың негіздемесі 

мен тәсілдері, ұйымның бригадалық нысанының мәні, міндеттері мен 

тәсілдері, вагон шаруашылығы кәсіпорны қызметкерлерінің еңбегін 

ынталандыру; 

- вагон шаруашылығы жұмысының тиімділігін арттыру мен жетілдірудің 

негізгі жолдары мен бағыттары. 

Мегеруі керек: еңбек өнімділігін барынша арттыру, Орындалатын 

жұмыстардың жоғары сапасын қамтамасыз ету, сондай-ақ материалдар мен 
қосалқы бөлшектерді үнемді және үнемді жұмсау мақсатында вагон 

шаруашылығы бөлімшелерінде вагондарға техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу бойынша жұмыстарды ұтымды ұйымдастыру; 

- өндірістік учаскелерде жоғары еңбек және технологиялық тәртіптің 

жұмысына қол жеткізу, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен теміржол 

кәсіпорындарында Вагон паркінің сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс - 

шараларды әзірлеу және жүзеге асыру, вагон шаруашылығы кәсіпорнын 

дамыту мен орналастырудың ұтымды мамандану міндеттерін шешу; 

- вагондарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің тиімділігі мен 

сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және экономикалық 

бағалау; 
- вагон шаруашылығы кәсіпорындарының жаңалары мен жұмыс істеп 

тұрғандарын қайта құру жобаларын әзірлеу, өндірістік жарақаттанудың 

алдын алу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру және пойыздардың қауіпсіз 

және апатсыз жүруін қамтамасыз ету. Вагон шаруашылығы саласында 

қойылған міндеттерді шешуде ғылыми зерттеулердің элементтерін қолдану 

Технологиялық процестерді жобалау, вагондарды, вагон тораптары мен 

бөлшектерін өндіру және жөндеу үшін қолданылатын озық технологиялық 

процестер мен жабдықтар 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма 

жасай білу, вагондарды дайындау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, автоматты басқару жүйелерін 

құру және есептеуді жүзеге асыру, 

DAP 
4308 

Диплом 

алдындағы 

практика 

БП/Ж
ООК 

есеп 8 18 Өндірістік 
тәжірибе11 

Дипломды
қ 

жұмысты 

жазу 

Білуі керек:: зерттеу нысаны мен объектісі туралы ақпарат жинау; ақпаратты 
талдауды орындау және проблемаларды тұжырымдау; проблемаларды 

шешудің балама жолдарын жасау; 

Мегеруі керек: жобалау пәнінің мақсаты, құрамы, жұмыс істеу немесе 

ұйымдастыру қағидаты; жобалау пәніне қатысты кәсіби міндеттерді шешу 

әдістері мен әдістемелері; 

Дағдысы: зерттеу объектісі мен пәнін талдау; алынған нәтижелерді жүйелеу; 



 

заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану; 

Құзыретті болу: кәсіби қызмет саласын дамыту перспективаларында; нақты 

ғылыми-техникалық және өндірістік-экономикалық міндеттерді шешу кезінде 

алынған білімді қолдануда 
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Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан дайындау 
және тапсыру 

 МҚА 8 12  Бітіру 

жұмысын 

орындау 

және 

қорғау 

Меңгеруі керек: пән саласын бағалау әдістері мен критерийлерін және 

кәсіпорынның бизнес - үдерістерін дамыту стратегиясын анықтау әдістерін 

қолдану; болашақ мамандарды кәсіби даярлау және олардың білімін барабар 

бағалау мүмкіндігін қамтамасыз ететін жауаптар беру; 

Білуге тиіс: жалпы кәсіптік және арнайы дайындық пәндері бойынша негізгі 

және іс жүзінде маңызды ережелер, емтихан өткізу әдістемесі; 
Дағдысы болу керек: баяндалатын материалды нақты және логикалық құру 

және өз ойын тұжырымдау, ұсынылатын шешімдерді көпшілік алдында 

қорғау; өз жауабында оқу және ғылыми әдебиеттің тиісті ережелеріне 

сілтемелерді пайдалану және өз көзқарасын көрсету; 

Құзыретті болу: өндірістік қызметтің негізгі процестерін ұйымдастыру 

саласында. 

 



 

 

4. Оқыту нәтижелері мен құзыреттер арасындағы өзара байланыс 

 

 Оқу нәтижесі (түлек дайын болуы керек)  

ОН1 ойлау мәдениетінің кең ой-өрісі бар жоғары білімді тұлғаны 

қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану (әлеуметтік, 

гуманитарлық, экономикалық) пәндері саласында базалық 

білімді меңгеру 

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, 

ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ9, ӘҚ10, 

КМҚ7, КМҚ13, КМҚ14 

ОН2 қазіргі заманғы ақпараттық ағындарда бағдарлана білу және 

әлемдік экономикадағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен 

процестерге бейімделе білу 

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ10, 

КМҚ13 

ОН3 жеке тұлғаны қалыптастыру шарттары, оның бостандығы 

және өмірді, мәдениетті, қоршаған табиғи ортаны сақтауға 

жауапкершілігі туралы білу 

ӘҚ6, ӘҚ11, КҚ13, КМҚ6, 

КМҚ7, КМҚ8  

ОН4 білімді практикада қолдану қабілетіне ие болу, оның ішінде 

типтік кәсіби есептердің математикалық модельдерін құра 

білу және оларды шешу тәсілдерін таба білу, алынған 

математикалық нәтиженің кәсіби (физикалық) мағынасын 

түсіндіру 

ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ6, КМҚ9, 

КМҚ16 

ОН5 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен 

заңнамасының негіздерін білу, іскерлік этика нормаларын 

сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын 

меңгеру 

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ10, КМҚ2, 

КМҚ3, КМҚ6, КМҚ13 

ОН6 соққы әсерін ескере отырып, статистикалық және 

динамикалық жүктемелер кезінде өзекті элементтерді, 

конструкцияларды беріктікке, қаттылыққа және 

орнықтылыққа есептеу әдістерін, сызбаларды құру үшін 

конструкторлық құжаттаманы орындау және ресімдеу 

ережесін, инженерлік міндеттерді графикалық шешуді білу 

ӘҚ4, ӘҚ7, КҚ2, КҚ3, 

КҚ12, КҚ19, КҚ21, 

КМҚ13, КМҚ16, КМҚ20 

ОН7 бөлшектерді алу және өңдеудің технологиялық әдістерін 

таңдау, арнайы пәндерді оқу кезінде химия заңдарын қолдану 

қабілетін қалыптастыру, сұйықтықтың еруі мен қозғалысымен 

байланысты техникалық Гидромеханика заңдары мен есептеу 

әдістерін зерделеу; гидравликалық машинаның, 

гидрожетектің, гидроаппаратураның типтерін, құрылымдары 

мен схемаларын зерделеу; перспективті технологияларды 

талдау негізінде жылжымалы құрамда электр жабдықтары мен 

электрониканың практикалық қолданылуын, МӨҚ және оның 

элементтерін есептеу, жобалау және іске асыру тәсілдерін 

меңгеруді білу 

КҚ2, КҚ3, КҚ12, 

КҚ15,КМҚ16, КМҚ19, 

КМҚ20,   

ОН8 Негізгі бөлшектер мен тораптардың құрылымын білу 

локомотивтердің барлық түрлері, тораптар мен агрегаттарды 

тағайындау, жөндеу. Дизельді бақылау әдістері, майлау 

материалдары мен техникалық сұйықтықтардың түрлері, 

олардың мақсаты мен қасиеттері, тұрақты және ауыспалы 

токтың электр машиналары туралы негізгі мәліметтер. 

КҚ1,КҚ5,КҚ13,КҚ14, 

КҚ15,КҚ17, КҚ20, КҚ21, 

КМҚ9, КМҚ10, КМҚ11, 

КМҚ12,  



 

Жоғары вольтты камера жабдықтарының мақсатын, электр 

Жылжымалы құрамды басқару жүйесін, сондай-ақ 

локомотивтерді жөндеу технологиясын білу 

ОН9 ҚР және шетелдердегі автомобиль көлігінің жай-күйін, 

олардың даму үрдістерін, автомобильдердің конструкциясы 

мен жұмыс процестерін, механизмдері мен жүйелерін 

жақсарту жолдарын, механизмдер конструкциясын бағалау 

және талдау әдістерін, автомобильдердің техникалық 

сояуынын, жұмыс істеу принципін, техникалық және реттеу 

сипаттамаларын, әртүрлі жүйелердің, электр және 

электрондық жабдықтардың диагностикасын білу 

КҚ1, КҚ8, КҚ10, КҚ13, 

КҚ14, КҚ15, КҚ16, КҚ19, 

КМҚ16, КМҚ18, КМҚ19, 

КМҚ20 

ОН10 вагондар мен контейнерлердің барлық түрлерінің 

конструкциясын, тораптар мен бөлшектердің мақсатын, 

құрылысын және өзара іс-қимылын; вагондар мен 

контейнерлер конструкцияларының негізгі даму үрдістерін, 

вагондар мен контейнерлердің қазіргі заманғы түрлерінің 

параметрлері мен сипаттамаларын, вагондарды жөндеу 

технологиясын білу 

КҚ4, КҚ7, КҚ11, КҚ18, 

КҚ20, КМҚ1, КМҚ2, 

КМҚ3, КМҚ4, КМҚ5 

ОН11 көтергіш-көлік машиналарының, жол және құрылыс 

машиналарының тораптары мен агрегаттарының құрылымы 

мен жұмыс принципін, Жол машиналарының мақсатын, 

сыныптамасы мен техникалық сипаттамаларын, өнімділігін, 

арқандарды, шынжырларды, барабандарды есептеуді, металл 

конструкцияларын жасау үшін қолданылатын материалдарды 

білу 

КҚ1, КҚ9, КҚ13, КҚ14, 

КҚ15, КҚ20, КМҚ6, 

КМҚ15, КМҚ17 

ОН12 жұмыс принциптерін, көлік техникасын, негізгі элементтердің 

ұзақ мерзімділігін, күш тораптарының ұзақ мерзімділігін, 

көлік техникасын жөндеу технологиясының негіздерін, көлік 

техникасының тораптары мен агрегаттарының пайда болуын, 

көлік техникасына техникалық қызмет көрсетуді және 

пайдалануды білу. Көлік бірліктерін үздіксіз пайдалануды 

қамтамасыз ету мақсатында жылжымалы құрамды пайдалану 

сапасының көрсеткіштерін білу. Теміржол және автомобиль 

көлігі инфрақұрылымы объектілерінің өзара іс-қимылы, 

сондай-ақ көлік техникасы бұзылған кезде қозғалыс 

қауіпсіздігі жүйесі 

КҚ3, КҚ4, КҚ5, КҚ6, КҚ9, 

КҚ13, КМҚ5, КМҚ11, 

КМҚ12, КМҚ14 

ОН13 көлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жетілдірудегі, 

өндірісті жобалаудағы көлік бакалаврының рөлі туралы 

түсінікке ие болыңыз. Өнеркәсіптік кәсіпорынның тиімді 

қызметін қамтамасыз етуде өндірісті ұйымдастыру, маңызды 

өзара байланысты мәселелер мен факторларды, өндірістік 

циклдердің ұзақтығын, еңбек өнімділігін арттыруды, 

ресурстарды үнемдеуді, ғылыми-техникалық прогресті 

жеделдетуді зерделеу; механикаландыру, автоматтандыру 

және Дәнекерлеу-Балқыту жұмыстарын қолдана отырып, 

бөлшектер мен тораптарға техникалық қызмет көрсету, 

жөндеу және диагностикалаудың технологиялық процесін 

әзірлеу 

ӘҚ7, КҚ3, КҚ6, КҚ9, 

КҚ12, КҚ14, КҚ18, КМҚ2, 

КМҚ5, КМҚ11, КМҚ13 



 

ОН14 жұмыс кестелерін, тапсырыстарды, өтінімдерді, 

нұсқаулықтарды, түсіндірме жазбаларды, технологиялық 

карталарды, схемаларды және басқа да техникалық 

құжаттаманы, сондай-ақ бекітілген нысандар бойынша 

белгіленген есептілікті жасау, белгіленген талаптардың, 

қолданыстағы нормалардың, ережелер мен стандарттардың 

сақталуын, ғылыми зерттеу тақырыбын негіздеу 

критерийлерін, ақпарат көздерінің түрлерін, ғылыми-зерттеу 

жұмысын ұйымдастыру құрылымын, ғылыми ізденістің 

мазмұнын, зерттеу нәтижелерін теориялық және ресімдеуді 

бақылау қабілеті 

ӘҚ10,КҚ5, 

КҚ12,КҚ14,КҚ18, КМҚ1, 

КМҚ9, КМҚ13, КМҚ14, 

ОН15 іскерлік және кәсіпкерлік дағдыларды, еңбекті қорғау 

жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерді, өндірістегі зиянды 

және қауіпті заттардан қорғаудың әдістері мен құралдарын 

білу, кәсіпкерлік ойлауды дамыту, көлік саласындағы 

лицензиялау мен сертификаттауды білу 

ӘҚ10,ӘҚ11, КҚ5, КҚ8, 

КҚ12,КҚ14,КҚ18, КМҚ13, 

КМҚ17, КМҚ18, КМҚ20 

 

 



 

 

5. Жиынтық кесте, игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде 

 

 

№ Іс-шара түрі 
ООД 

(бакалавр) 

БД 

(бакалавр) 

 

ПД 

(бакалавр) 

 

ECTS Сағат саны 

1 Теориялық оқыту 56 108 39 203 6090 

2 Практика   4 21 25 750 

3 МАК   12 12 360 

 Всего: 56 112 72 240 7200 

 



 

 


