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КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

(на прием 2021-2022 учебный год) 

 

 

 

 

Образовательная программа: 

6В07133   - Машиностроение  

 

 

 

 

  

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



1 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной 

программе 6В07133   – Машиностроение 

1. ООД PОAK 1111 Право и основы антикоррупционной 

культуры       

5 1 

2. ООД ENPLVI 1111 Экономика, навыки 

предпринимательства, лидерства и 

воспримчивости инноваций       

5 1 

3. ООД EBZh 1111 Экология и безопасность 

жизнедеятельности    

5 1 

 

Право и основы антикоррупционной культуры          – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: История Казахстана, Основы права (школьный курс) 

Постреквизиты: Философия  

Цель: Идеологическая и политическая направленность дисциплины право и 

основы антикорупционной политики определяется задачами, вытекающими из 

национального законодательства Республики Казахстан по совершенствованию правовых 

знаний и формированию антикоррупционного мировоззрения. Методологическая 

направленность этой дисциплины предполагает: - Систематическое исследование 

теоретических знаний о стране и праве, их взаимодействии и роли антикоррупционной 

осведомленности в жизни человека и общества.  

Краткое описание дисциплины: Дисциплина позволяет продемонстрировать 

деятельность государственных механизмов, использующих правовые, экономические и 

другие средства воздействия для управления публичными процедурами; реальные 

возможности права как одного из социальных регуляторов, а также этики, в том числе 

антикоррупционной, религии, обычаев и т.д., В решении социальных, экономических и 

политических проблем современного общества; историческая преемственность правовой 

системы заимствует как собственный, так и зарубежный опыт. В рамках "права и основ 

антикоррупционной культуры" государство и право  раскрывают понятие коррупции и 

осведомленность о борьбе с коррупцией, раскрывают основы антикоррупционной 

культуры, изучают антикоррупционное законодательство и юридическую ответственность 

за коррупционные преступления. Полученные знания помогут понять общие законы 

развития социальной системы, взаимосвязь между законом и обществом, 

антикоррупционную осведомленность 

 Ожидаемые результаты:  

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. 

 

Экономика, навыки предпринимательства, лидерства и восприимчивости 

инноваций      – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: История Казахстана, География, биология  (школьный курс) 

Постреквизиты: Высш.мат I, Экономика предприятия 

Цель:  Целью освоения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с 

экономическими навыками предпринимательства и восприимчивости инноваций, 

освоение понятийного аппарата и основных форм ведения бизнеса.  

Краткое описание дисциплины:  

Изучение дисциплины дает деловые и предпринимательские навыки и опыт, 

которые влияют на склонность обучающихся становиться предпринимателями с 

вероятностью их успеха. Рассматриваются проблемы деловых и предпринимательских 

навыков и компетенций, тесно связанных с более широкими вопросами, 

квалифицированной рабочей силы, миграцией и отношением к предпринимательству. 

Дисциплина помогает развить предпринимательское мышление, и обучение студентов 

предпринимательским навыкам и критическому мышлению, способствующему к 

принятию инновационных решений. 

 Ожидаемые результаты:  

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 

 

Экология и безопасность жизнедеятельности     – 5 кредитов 

Пререквизиты: Биология, самопознания (школьный курс) 

Постреквизиты: Охрана труда, написание дипломной работы 

Цель: сформировать целостное представление об основных закономерностях 

устойчивого развития природы и общества.  

Краткое описание дисциплины: Формирование экозащитного мышления и 

способность предупреждения чрезвычайных ситуаций, современное состояние 

окружающей среды, природные экосистемы и техносферы.  



 Ожидаемые результаты:  

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. 

 

      2 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной программе 

6В07133   – Машиностроение 

1 БД TKM 2211 Технология конструкционных 

материалов   

5 3 

2 БД TM 2211 Технология металлов        5 3 

3 БД NGI 2212 Начертательная геометрия и инженерная 

графика 

5 4 

4 БД MCh 2212 Машиностроительное черчение 5 4 

5 БД ТМ 2213 Теоретическая механика  4 3 

6 БД РМ 2213 Прикладная механика  4 3 

7 БД TM 2214 Техническая механика       5 4 

8 БД SM 2214 Сопротивление материалов      5 4 

 

Технология конструкционных материалов  – 5 кредитов 

Пререквизиты: Высшая математика, Электротехника и основы электроники 

Постреквизиты: Механика жидкости и газа, гидро- и пневмопривод  

Цель: изучение связей между составом, строением и свойствами материалов, 

принципов выбора конструкционных материалов и ознакомления студентов с 

современными методами получения и с основами технологии обработки 

конструкционных материалов литьем, давлением, сваркой, резанием и другими 

прогрессивными способами формообразования для получения заготовок и деталей машин. 

Краткое описание дисциплины: Предмет изучения» технология 

конструкционных материалов" цель технологического процесса получения заготовок 

будущими специалистами обучение получению готовых изделий в машиностроительном 

производстве. В результате изучения данной дисциплины студенты: выбор 

технологических методов получения и обработки деталей, обеспечение высокого 



качества, экономизация материалов, высокая иметь представление о производительности 

труда. 

Ожидаемые результаты:  

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 

 

Технология металлов  - 5 кредитов  

Пререквизиты: Высшая математика, Электротехника и основы электроники 

Постреквизиты: Механика жидкости и газа, гидро- и пневмопривод  

Цель: раскрытие методов проектирования и методик расчета различных типов 

оборудования, используемого в составе поточных линий или технологических комплексов 

пищевых производств, а также в приобретении конструкторских навыков при разработке 

технической документации на машину. 

Краткое описание дисциплины:  Теоретические основы и практическое 

осуществление рафинирования металлов. Очистка металлов дистилляцией. Применение 

ректификации для разделения и очистки металлов и их соединений. Перегонка металлов с 
помощью химических транспортных реакций. Способы очистки металлов путем кристаллизации 

из расплавов. Разделение металлов путем выделения из их водных растворов труднорастворимых 

соединений, а также методом кристаллизации. Электрохимическое разделение и очистка 
металлов. Использование экстракционных и сорбционных методов с целью извлечения, 

концентрирования и очистки ионов металлов. Оценка термодинамической вероятности 

протекания основных реакций и кинетических закономерностей перечисленных методов очистки 
металлов и их соединений. Методы установления механизма изучаемых процессов и состава 

извлекаемых соединений. Аппаратурное оформление способов рафинирования металлов. 

Примеры промышленного использования методов рафинирования металлов. 

Ожидаемые результаты:  

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 

 

Начертательная геометрия и инженерная графика - 5 кредита 

Пререквизиты: Школьная программа предмета «Геометрия» и «черчение».  



Постреквизиты: Машинная графика 

Цель: изучение способов получения определенных графических моделей объектов, 

основанных на ортогональном проецировании и умении решать на этих моделях задачи, 

связанные пространственными формами и отношениями. 

Основная цель инженерной графики – выработка знаний и навыков, необходимых 

студентам для выполнения и чтения технических чертежей, составления конструкторской 

и технической документации. 

Краткое описание дисциплины: Инженерная графика является ступенью 

начального образования студентов правилам выполнения и оформления конструкторской 

документации и является теоретической базой построения чертежей.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: элементы начертательной геометрии и инженерной графики, основы 

оформления конструкторской документации.  

Уметь: использовать информационные технологии, в том числе современные 

средства компьютерной графики в своей предметной области (ПК-1), разрабатывать 

проекты узлов и аппаратов новой техники с учетом сформулированных к ним требований 

Иметь навыки: выполнения и чтения технических чертежей, составления 

конструкторской и технической документации. 

Быть компетентным: способен оценить достаточность средств технологического 

оснащения с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров технологического процесса. 

Машиностроительное черчение – 5 кредита 

Пререквизиты: Школьная программа предмета «Геометрия» и «черчение».  

Постреквизиты: Машинная графика 

Цель: Изучить основные правила и нормы оформления и выполнения чертежей и 

др. конструкторских документов, установленных Государственными стандартами, Единой 

системой конструкторской документации (ЕСКД). Научится выполнять и читать чертежи 

различных изделий. Освоить технику выполнения чертежей. 

Краткое описание дисциплины: Инженерная графика является ступенью 

начального образования студентов правилам выполнения и оформления конструкторской 

документации и является теоретической базой построения чертежей 

Ожидаемые результаты:  

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:  читать и оформлять чертежи, схемы и графики, составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок, пользоваться справочной 

литературой, пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем, 

выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять готовность заданных действительных параметров. 

Иметь навыки: выполнять и читать чертежи различных изделий. Освоить технику 

выполнения чертежей. 

Быть компетентным: способен оценить достаточность средств технологического 

оснащения с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров технологического процесса. 

 

Теоретическая механика – 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математика 1, Физика 1 

Постреквизиты: Техническая механика, Сопротивление материалов  

Цель: изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие 

материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами. 



Краткое описание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение основных и 

важнейших представлений о применении основных законов механики для анализа 

механических систем. Включает разделы: сила как мера механического взаимодействия 

тел, момент силы , расчет усилий в замкнутых элементах. Изучение дисциплины 

формирует знания о расчете механических систем под действием внешних сил. 

Ожидаемые результаты:  

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 

анализ схем механизмов и машин. 

 

Прикладная механика – 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математика 1, Физика 1 

Постреквизиты: Техническая механика, Сопротивление материалов 

Цель: формирование у будущих специалистов общетехнических, конструкторских 

навыков, а также навыков организации и эксплуатации механических систем, 

применяемых в конкретных отраслях производства в целом. 

Краткое описание дисциплины: В курсе теоретической механики, раздел 

кинематики, рассматриваются способы задания движения точки, определение скорости и 

ускорения точки. В разделе динамики рассматриваются законы динамики, 

дифференциальные уравнения движения точки, а также общие теоремы динамики точки. 

В курсе сопротивление материалов рассматриваются расчеты на прочность и жесткость 

статически неопределимых систем при растяжении сжатии, кручении, сложном 

сопротивлении, а также построение эпюр в простейших плоских статически определимых 

рамах. 

Ожидаемые результаты:  

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. 

 

Техническая механика – 5 кредитов 

Пререквизиты: Высшая математика I, 11 Физика 1, 11       

Постреквизиты: Основы взаимозаменяемости 

Цель: формирование у будущих специалистов общетехнических, конструкторских 

навыков, а также навыков организации и эксплуатации механических систем, 

применяемых в конкретных отраслях производства в целом. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение основных и 

важнейших представлений о применении основных законов механики для анализа 

механических систем. Включает разделы: сила как мера механического взаимодействия 

тел, момент силы , расчет усилий в замкнутых элементах. Изучение дисциплины 

формирует знания о расчете механических систем под действием внешних сил. 

Ожидаемые результаты:  



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. 

 
Сопротивление материалов - 5 кредитов 

Пререквизиты: Высшая математика I, 11 Физика 1, 11       

Постреквизиты: Основы взаимозаменяемости  

Цель: обеспечение базовой подготовки бакалавров, владеющих навыками расчета 

и проектирования элементов конструкции и сооружений транспортного строительства и 

реконструкций объектов действующего транспорта, способствующих повышению 

провозной и пропускной способности. 

Краткое описание дисциплины: виды усилий, возникающих в различных 

строительных конструкциях.  Методики расчетов на прочность для различных случаев 

действия нагрузок. Смежное сопротивление и расчеты  на прочность при смежном 

сопротивлении. Методы расчета статистически неопределимых систем.  

Ожидаемые результаты:  

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 

 

3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной 

программе 6В07133   – Машиностроение 

1 БД UK 3218 Управление качеством 5 6 

2 БД КК 3218 Контроль качества 5 6 

3 БД RM 3219 Резание материалов 5 5 

4 БД RI 3219  Режущий инструмент 5 5 

5 БД TR 3220 Теория резания 5 5 

6 БД TSP 3220 Теория сварочных процессов 5 5 



7 БД IS 3221 Источник для сварки 5 5 

8 БД TPM 3221 Технология производства машин 5 5 

9 БД ОТМ 3222 Основы технологии  машиностроения  5 5 

10 БД ОМ 3222 Оборудование для металлообработки 5 5 

11 

БД 

TMVPIDM 3223 - Технологические методы 

востановление и повышение износостоикости 

детали машин 

4 6 

12 БД UTS 3223 Управление техническими системами 4 6 

13 ПД PMI 3224 Проектирования металлорежущих 

инструментов 

4 6 

14 ПД PSK 3224 Проектирование сборочных конструкции 4 6 

 

Управление качеством – 5 кредитов 

Пререквизиты:  Высшая математика, Физика. 

Постреквизиты: Надежность технических систем 

Цель: является формирование у студентов целостного системного представления 

об управлении качеством как современной концепции управления, а также умений и 

навыков в области управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности 

отечественных предприятий и организаций. 

Краткое описание дисциплины: Особенностью дисциплины является 

формирование у магистрантов методологических подходов к формированию показателей 

качества и соответственно состава продукта на стадии проектирования технической 

документации на продукт с учетом коньюктуры рынка, потребительских пожеланий, 

новейших достижений в технике и технологии отрасли, мирового научного опыта, 

национальных традиций и пр.  Освоение магистрантами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков в области управления качеством продукции; 

освоение принципов создания конкурентоспособных новых видов продукции с заданными 

составом и показателями качества, получение представлений о технологиях разработки 

конкурентоспособной продукции; ознакомление студентов с содержанием 

профессиональной деятельности; освоение возможности профессиональной адаптации. 

Ожидаемые результаты:  

Знать:основные понятия управления качеством, различные виды систем 

обеспечения качеством; методы осуществления контроля и анализа качества в 

производственных и сервисных системах; методы организации работы по 

совершенствованию качества; основные виды затрат на качество; методологию и 

терминологию управления качеством и надежностью сложных техногенных систем 

Уметь: использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества 

сложных систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах 

жизненного цикла; правильно производить выбор вероятностно- статистических законов 

распределения для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности работы 

различных систем 

Иметь навыки: использовать методы обеспечения заданного качества и 

надежности сложных систем на различных этапах - от проектирования до серийного 

производства продукции; применять методы обеспечения заданного качества и 

надежности сложных систем на различных этапах: от проектирования до серийного 

производства продукции  

Быть компетентным: проводить структурный и функциональный анализ качества 

сложных систем с различными схемами построения; применять существующие методы 

прогнозирования при оценке качества и эксплуатационного ресурса сложных систем; 

проектировать системы управления качеством продукции, планировать организацию 

мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на 



предприятии и по устранению возникающих дефектов; решать практические задачи по 

управлению качеством  в производственной и сервисной компании; применять 

статистические методы управления качеством для анализа проблем качества и их 

решения. 

 

Контроль качества 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика. 

Постреквизиты: Надежность технических систем 

Цель: заключается в формировании комплекса знаний и умений в области 

организации системы контроля и управления качеством на промышленном предприятии с 

применением статистических методов контроля качества. 

Краткое описание дисциплины: Основные понятия в области обеспечения 

качества, Проблемы качества в историческом аспекте, Организационные структуры 

управления, Организационные структуры, Современные подходы в обеспечении качества, 

Системы менеджмента качества, Подготовка систем менеджмента качества к 

сертификации. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: теоретические основы построения статистических методов контроля, 

способы анализа качества продукции, организации статистического контроля и 

регулирования технологических процессов. 

Уметь: проводить анализ качества продукции, проводить анализ организации 

статистического контроля качества и управления технологическими процессами, 

проводить анализ причинно-следственных связей, определяющих качество продукции 

(процесса, услуги), определять наиболее значимые факторы. 

Иметь навыки:  способность применять знание подходов к управлению 

качеством. 

Быть компетентным:  в применении статистических методов при регулировании 

качества продукции, технологических процессов, сертификационных испытаниях, 

инспекционном контроле, аудитах элементов систем качества. 

 

Резание материалов – 5 кредитов 

Пререквизиты: Метрология, стандартизация и управление качеством  

Постреквизиты:Проектирование металлорежущих инструментов, Проектирование 

сборочных конструкции  

Цель: изучение основных закономерностей прикладной теории пластичности 

применительно к процессам металлообработки и создание научных основ и практических 

навыков для изучения. В результате изучения курса «Резание материалов» студенты 

должны знать кинематику процессов резания, геометрию режущих инструментов и 

размеров среза; должны иметь практические навыки по расчету сил резания, стойкости 

инструментов, оптимальных режимов резания. 

Краткое описание дисциплины: Общие сведения о резании металлов. Цели и 

задачи курса. Резание как технологический способ обработки. Элементы резания, 

Геометрические и конструкционные параметры лезвия инструмента и срезаемого слоя. 

Система координатных плоскостей и координатные плоскости, Кинематика резания. 

Общие положения, Процесс стружкообразования и типы стружек. Экспериментальные 

методы изучения процесса образования стружки и зоны деформации. Усадка стружки и 

механика образования сливной стружки, Усадка стружки, Наростообразование, Сила и 

работа резания и их составляющие. Силы резания. Теплота и температура в зоне резания. 

Изнашивание инструмента в процессе резания. Виды износа, Скорость резания, стойкость 

и ресурс инструмента. Связь между скоростью резания и периодом стойкости, 

Инструментальные материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента, 

Абразивная обработка, Качество поверхности деталей при механической обработке, 

https://pandia.ru/text/category/obrabotka_metallov/
https://pandia.ru/text/category/kinematika/


Смазочно–охлаждающие технологические средства (СОТС). Влияние технологических 

сред на процесс резания металлов, Физико-химические методы размерной обработки. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: физическую сущность явлений при резании материалов, виды стружки и 

способы их изменения, влияние процессов стружкообразования на остаточные 

напряжения, глубину и степень наклёпа обработанной поверхности, виды режущих 

инструментов и особенность их использования, особенности износа режущих 

инструментов, оптимальную стойкость и способы восстановление работоспособности, 

особенности основных видов обработки резанием, особенности работы и проектирования 

режущих инструментов; 

Уметь: выбирать рациональные виды обработки в зависимости от вида 

обрабатываемых поверхностей заготовки, обрабатываемого материала и требований к 

качеству обработанных поверхностей, производить выбор режущих инструментов, марки 

инструментального материала, оптимальные геометрические параметры и параметров 

режимов резания, выбирать вид и марку смазочно-охлаждающего технологического 

средства в зависимости от требований к качеству обработанных поверхностей и 

экономических показателей, рассчитывать силы резания и требуемую мощность 

металлорежущего оборудования, затачивать резцы, свёрла, зенкеры и фрезы, 

рассчитывать геометрические параметры режущих инструментов. 

Иметь навыки: по расчету сил резания, стойкости инструментов, оптимальных 

режимов резания. 

Быть компетентным: способен применять методы контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению. 

 

Режущий инструмент – 5 кредитов 

Пререквизиты:   Метрология, стандартизация и управление качеством 

Постреквизиты: Проектирование металлорежущих инструментов, 

Проектирование сборочных конструкции 

Цель: изучение основных закономерностей прикладной теории пластичности 

применительно к процессам металлообработки и создание научных основ и практических 

навыков для изучения. В результате изучения курса «Резание материалов» студенты 

должны знать кинематику процессов резания, геометрию режущих инструментов и 

размеров среза; должны иметь практические навыки по расчету сил резания, стойкости 

инструментов, оптимальных режимов резания. 

Краткое описание дисциплины: Общие сведения о резании металлов. Цели и 

задачи курса. Резание как технологический способ обработки. Элементы резания, 

Геометрические и конструкционные параметры лезвия инструмента и срезаемого слоя. 

Система координатных плоскостей и координатные плоскости, Кинематика резания. 

Общие положения, Процесс стружкообразования и типы стружек. Экспериментальные 

методы изучения процесса образования стружки и зоны деформации. Усадка стружки и 

механика образования сливной стружки, Усадка стружки, Наростообразование, Сила и 

работа  резания и их составляющие. Силы резания. Теплота и температура в зоне резания. 

Изнашивание инструмента в процессе резания. Виды износа, Скорость резания, стойкость 

и ресурс инструмента. Связь между скоростью резания и периодом стойкости, 

Инструментальные материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента, 

Абразивная обработка, Качество поверхности деталей при механической обработке, 

Смазочно–охлаждающие технологические средства (СОТС). Влияние технологических 

сред на процесс резания металлов, Физико-химические методы размерной обработки.  

Ожидаемые результаты:  

https://pandia.ru/text/category/obrabotka_metallov/
https://pandia.ru/text/category/kinematika/


Знать: физическую сущность явлений при резании материалов, виды стружки и 

способы их изменения, влияние процессов стружкообразования на остаточные 

напряжения, глубину и степень наклёпа обработанной поверхности, виды режущих 

инструментов и особенность их использования, особенности износа режущих 

инструментов, оптимальную стойкость и способы восстановление работоспособности, 

особенности основных видов обработки резанием, особенности работы и проектирования 

режущих инструментов; 

Уметь: выбирать рациональные виды обработки в зависимости от вида 

обрабатываемых поверхностей заготовки, обрабатываемого материала и требований к 

качеству обработанных поверхностей, производить выбор режущих инструментов, марки 

инструментального материала, оптимальные геометрические параметры и параметров 

режимов резания, выбирать вид и марку смазочно-охлаждающего технологического 

средства в зависимости от требований к качеству обработанных поверхностей и 

экономических показателей, рассчитывать силы резания и требуемую мощность 

металлорежущего оборудования, затачивать резцы, свёрла, зенкеры и фрезы, 

рассчитывать геометрические параметры режущих инструментов. 

Иметь навыки: по расчету сил резания, стойкости инструментов, оптимальных 

режимов резания. 

Быть компетентным: способен применять методы контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению. 

 

Теория резания – 5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин, Теория машин и механизмов  

Постреквизиты: Проектирование металлорежущих инструментов, 

Проектирование сборочных конструкции 

Цель: дать студенту общее представление о физико-механических процессах в 

зоне резания (стружкообразования) и об их зависимости от условий (режимов) резания, 

научить будущего специалиста специальности «Машиностроение» управлять процессами 

резания. 

Краткое описание дисциплины: Является давать обучающим общее 

представление о физико-механических процессах в зоне резания (стружкообразования) и 

об их зависимости от условий (режимов) резания, научить будущего специалиста  

управлять процессами резания. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: условия протекания процессов резания, деформации стружки, 

геометрические и конструктивные параметры резца (статические и кинематические); 

условия образования необходимых параметров качества поверхности детали (точности и 

шероховатости обработки). 

Уметь: практически определять геометрические и конструктивные элементы 

резания; практически определять износ инструмента, силы резания; рассчитывать режимы 

резания; определять зависимость температуры в зоне резания от режимов резания; 

практически определять условия рационального стружкообразования. 

Иметь навыки: определять параметры режима резания; практически определять 

точность и шероховатость обрабатываемых деталей;  

Быть компетентным: способен оценить достаточность средств технологического 

оснащения с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров технологического процесса; 

 

Теория сварочных процессов – 5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин, Теория машин и механизмов  



Постреквизиты: Проектирование металлорежущих инструментов, 

Проектирование сборочных конструкции  

Цель: состоит в подготовке специалистов к реализации комплексов технических 

решений по производству конкурентоспособной продукции, технологическому 

обеспечению ее качества при постоянном ее совершенствовании на базе прогрессивных 

комплексных технологических процессов и концепций системной логистики. 

Краткое описание дисциплины курс знакомит студентов с теорией сварочных 

процессов, также изучают основы по физическим и технологическим свойствам 

источников энергии для сварки. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: совокупность методов современного экономичного проектирования 

сборочно-сварочных производств, основанных на элементах высокомеханизированных и 

автоматизированных процессов, и решить задачи обеспечения безопасного труда. 

Уметь: применять в проектируемом цехе наиболее прогрессивные 

технологические процессы; применять новые высокопроизводительные методы обработки 

и сборки и новые типы высокопроизводительных специальных, агрегатных и 

многопозиционных станков. 

Иметь навыки: определять параметры режима резания; практически определять 

точность и шероховатость обрабатываемых деталей;  

Быть компетентным: способен оценить достаточность средств технологического 

оснащения с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров технологического процесса; 

 

Источник  для сварки – 5 кредитов 

Пререквизиты: Технология конструкционных материалов, Технология металлов.     

Постреквизиты:  Проектирование металлорежущих инструментов,  

Проектирование сборочных конструкции  

Цель: раскрытие методов проектирования и методик расчета различных типов  

оборудования, используемого в составе поточных линий или технологических комплексов 

пищевых производств, а также в приобретении конструкторских навыков при разработке 

технической документации на машину. 

Краткое описание дисциплины: изучение характеристик источников питания, 

принцип работы источников разного назначения, устройство и электросхемы источников 

питания, способы регулирования режимов сварки, электрические цепи источникв 

питания.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: методы выбора типовых машин для тех или иных технологических целей, 

Уметь: анализировать и оценивать альтернативные варианты на базе технико-

экономических требований; практически применять инженерные расчеты машин, а также 

приобретать опыт их конструирования 

Иметь навыки: приобретении конструкторских навыков при разработке 

технической документации на машину. 

Быть компетентным: способен анализировать и устранять причины дефектов 

сварных швов и причины дефектов, возникающих при изготовлении сварных 

конструкций. 

 

Технология производства машин – 5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин, Теория машин и механизмов  

Постреквизиты: Проектирование металлорежущих инструментов, 

Проектирование сборочных конструкции  

Цель: сформировать общие профессиональные знания и навыки в области 

проектирования технологических процессов; их оснащения для производства 



электрических машин и аппаратов и их технической эксплуатации, ознакомить с 

методами технических расчетов и разработки конструкций изделий применительно к 

прогрессивным технологиям единичного, серийного и массового производства. 

Краткое описание дисциплины: формирование знаний по технологии 

производства машин и оборудования, механической обработке деталей, проектирование и 

изготовление технологической оснастки.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: краткие сведения о становлении и развитии отечественного 

машиностроения; основные принципы и закономерности обеспечения качества 

изготовления изделий; основные сведения о методах разработки технологических 

процессов, технологии изготовления деталей и сборки из них изделий машиностроения. 

Уметь: использовать правила выбора режущего инструмента, технологической 

оснастки, оборудования для механической обработки (сборки) в машиностроительных 

производствах; использовать методику нормирования трудовых процессов;  

Иметь навыки: использовать технологическую документацию и правила её 

оформления, включая разработку расчётно-технологических карт для станков с чпу;  

Быть компетентным: использовать прикладные программы по моделированию и 

расчёту технологических процессов; использовать нормативные документы по 

стандартизации, справочную литературу и другие информационные источники при 

проектировании технологических процессов. 

 

Основы технологии машиностроения – 5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин, Теория машин и механизмов  

Постреквизиты: Технологические методы восстановления и повышения 

износостойкости деталей машин, Управление техническими системами, технология 

машиностроения   

Цель: сформировать общие профессиональные знания и навыки в области 

проектирования технологических процессов; их оснащения для производства 

электрических машин и аппаратов и их технической эксплуатации, ознакомить с 

методами технических расчетов и разработки конструкций изделий применительно к 

прогрессивным технологиям единичного, серийного и массового производства. 

Краткое описание дисциплины: рассматриваются основные понятия и определения 

машиностроительного производства, методы обработки резанием типовых поверхностей, основы 

заготовительного производства и некоторые методы получения заготовок, виды термической 
обработки металлов, основные понятия о разработке технологических процессов сборки, 

основные принципы проектирования технологических процессов изготовления деталей. Для 

лучшего понимания основ технологии машиностроения приведены начальные сведения о деталях 
машин, машиностроительных материалах, основные понятия о взаимозаменяемости. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: краткие сведения о становлении и развитии отечественного 

машиностроения; основные принципы и закономерности обеспечения качества 

изготовления изделий; основные сведения о методах разработки технологических 

процессов, технологии изготовления деталей и сборки из них изделий машиностроения. 

Уметь: использовать правила выбора режущего инструмента, технологической 

оснастки, оборудования для механической обработки (сборки) в машиностроительных 

производствах; использовать методику нормирования трудовых процессов; использовать 

технологическую документацию и правила её оформления, включая разработку расчётно-

технологических карт для станков с чпу; использовать прикладные программы по 

моделированию и расчёту технологических процессов. 

Иметь навыки: использовать нормативные документы по стандартизации, 

справочную литературу и другие информационные источники при проектировании 

Быть компетентным: способен разрабатывать и применять средства 

автоматизации проектирования, внедрять прогрессивные технологические процессы, виды 



оборудования и технологической оснастки, средства автоматизации и механизации, 

оптимальные режимы производства на продукцию и все виды различных по сложности 

работ, обеспечивая производство конкурентоспособной продукции и сокращение 

материальных и трудовых затрат на ее изготовление. 

 

Оборудование для металлообработки – 5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин, Теория машин и механизмов  

Постреквизиты: Технологические методы восстановления и повышения 

износостойкости деталей машин, Управление техническими системами, технология 

машиностроения   

Цель изучения курса: Основной целью курса является повышение 

профессиональной подготовки по физическим основам теории резания металлов, 

инструментальным материалам, устройству эксплуатации наиболее распространенных 

современных станков для обработки металлов, усвоение знаний по процессам обработки 

металлов резанием, выбор рационального метода обработки детали с учетом требований к 

данной детали по точности и чистоте ее поверхностей, определяемых ГОСтами. 

Краткое описание дисциплины: формирование знаний об особенностях 

технологии обработки на металлорежущих станках, обработка металлов различными 

методами, обработка деталей на токарных, фрезерных, шлифовальных и сверлильных 

станках.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: технико-технологическое значение выполнения требований,  

предъявляемых к изготовлению деталей, основные методы обработки на 

металлорежущих станках, особенности инструментальных материалов, применяемых для 

изготовления различных режущих инструментов, классификацию металлорежущих 

станков, схемы устройств и принципы работы металлорежущих станков, механизмы 

привода главного движения, устройство механизма гитары токарного станка, устройство 

механизма фартука токарного станка, основные виды и типы токарных резцов.  

Уметь: выбирать рациональные геометрические параметры заточки режущего 

инструмента, выбирать производительный режим резания для обработки заданной детали,  

составить технологическую карту обработки данной детали резанием. 

Иметь навыки: составить кинематическую схему коробки скоростей станка,  

оценивать рациональную точность обрабатываемой детали. 

Быть компетентным: способен разрабатывать и применять средства 

автоматизации проектирования, внедрять прогрессивные технологические процессы, виды 

оборудования и технологической оснастки. 

 

Технологические методы востановление и повышение износостойкости детали 

машин – 4 кредита 

Пререквизиты курса: Детали машин, Теория машин и механизмов 

Постреквизиты курса: Надежность технических систем, Виды изнашивания узлов 

трения, Пайка и спецметоды сварки  

Цель: технология конструкционных материалов (Технологические процессы в 

машиностроении), при подготовке инженера по специальности «Оборудование и 

технология повышения износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов» в 

рамках направления подготовки дипломированного специалиста. «Машиностроительные 

технологии и оборудование», - дать будущим специалистам знания и умения 

позволяющие обоснованно выбирать современные методы формообразования заготовок и 

деталей из различных материалов при проектно-конструкторской и производственно-

технологической деятельности, уметь разрабатывать проекты изделий с учетом 

механических, эксплуатационных, эстетических, экономических параметров; уметь 

разрабатывать оптимальные технологии изготовления изделий.  



Краткое описание дисциплины: Технологические методы повышения 

износостойкости деталей, Назначение детали, условия ее работы, основные требования к 

ее механическим и другим свойствам, .Выбор и обоснование способа восстановления и 

упрочнения деталей, Выбор оптимального состава наносимого материала, Нормирование 

сварочных и наплавочных работ, Основные понятия о механизме изнашивания пар 

трения, Газоабразивное изнашивание, Усталостное изнашивание.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: приобрести знания по теоретическим основам различных технологий 

повышения износостойкости и восстановления изношенных деталей  

Уметь: выбирать для конкретных случаев наиболее целесообразную по технико-

экономическим показателям технологию восстановления и повышения износостойкости,   

выбирать материалы, обеспечивающие максимальную износостойкость в заданных 

условиях эксплуатации детали,  выполнять расчеты режимов различных технологий 

повышения износостойкости и восстановления деталей машин. 

Иметь навыки:  разрабатывать оптимальные технологии изготовления изделий.  

Быть компетентным: разрабатывать проекты изделий с учетом механических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических параметров;  

 

Управление техническими системами – 4 кредита 

Пререквизиты курса: Основы взаимозаменяемости, Детали машин. 

Постреквизиты курса: Надежность технических систем.  

Цель: формировать у студентов систему научных знаний и профессиональных 

навыков, необходимых для анализа и оценки работоспособности технических систем, 

являющихся объектами инженерной и управленческой деятельности будущего 

специалиста (автомобили, технологические машины и оборудование, сервисные 

предприятия и др.), умения грамотно разработать автоматическую систему, оценить ее 

статические и динамические свойства для специальных и дорожно-строительных машин, 

на основе знания основных законов влияния частных характеристик на показатели машин. 

Краткое описание дисциплины: Равновесие и движение материальных тел; 

расчет деталей машин и элементов различных конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость в зависимости от их надежного и эффективного выполнения своей функции; 

предоставление окончательных сведений об основах проектирования и области 

применения механизмов и машин общего пользования. Управление техническими 

системами через автоматические системы в машиностроении.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся теории 

автоматического регулирования, принципы работы, свойства, технические 

характеристики, конструктивные особенности технических систем, правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты при работе с элементами технических систем.  

Уметь: оценивать влияние параметров отдельных элементов технических систем 

на показатели машины в целом и на этой основе осуществлять оптимальный выбор и 

агрегатирование названных элементов, анализировать результаты экспериментов и 

высказывать гипотезы о возможных причинах несовпадения результатов эксперимента с 

тем, что предсказывала теория, работать с технической документацией, литературой, 

научно-техническими отчетами, справочниками и другими информационными 

источниками, оценивать показатели качества АС машин по данным эксплуатационных 

наблюдений. 

Иметь навыки:  грамотно разработать автоматическую систему, оценить ее 

статические и динамические свойства для специальных и дорожно-строительных машин, 

на основе знания основных законов влияния частных характеристик на показатели машин. 



Быть компетентным: использовать научно - техническую и справочную 

литературу для решения конкретных задач по специальности, пользоваться контрольными 

системами, устройствами и приборами основных типов. 

 

Проектирования металлорежущих инструментов – 4 кредита 

Пререквизиты: Режущий инструмент, Резание материалов  

Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания дипломной 

работы. 

Цель: дать студенту общее представление о физико-механических процессах в 

зоне резания (стружкообразования) и об их зависимости от условий (режимов) резания, 

научить студентов  управлять процессами резания. 

Краткое описание дисциплины: Профессиональные по технологиям обработки 

конструкционных материалов формирование знаний. Подписание материалов в 

соответствии с учебными программами по инструментальной и механической обработке 

знаний, умений и трудовых навыков формирование навыков. Будущий учитель обучает 

молодежь политехническому и формирование первоначальных навыков в обучении. 

Современные высококвалифицированные подготовка специалистов. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: физико-механических процессах в зоне резания (стружкообразования) и об 

их зависимости от условий (режимов) резания, управлять процессами резания. 

Уметь: определять конструктивные и геометрические параметры инструментов; 

рассчитывать режимы резания, назначать рациональные режимы обработки; регулировать 

условия стружкообразования; определять силы и температуру в зоне резания. 

Иметь навыки: изучение конструктивных особенностей 

металлорежущих инструментов обеспечивающих потребности народного 

хозяйства; особенности конструкций режущего инструмента. 

Быть компетентным: способен разрабатывать технические задания на 

проектирование специальной оснастки, инструмента и приспособлений, предусмотренных 

технологией, технические задания на производство нестандартного оборудования, средств 

автоматизации и механизации; способен определять порядок выполнения работ и 

пооперационный маршрут обработки деталей и сборки изделий; 

 

Проектирование сборочных конструкции – 4 кредита 

Пререквизиты: Детали машин, Теория машин и механизмов 

Постреквизиты : знания по дисциплине необходимы для написания дипломной 

работы. 

Цель: состоит в подготовке специалистов к реализации комплексов технических 

решений по производству конкурентоспособной продукции, технологическому 

обеспечению ее качества при постоянном ее совершенствовании на базе прогрессивных 

комплексных технологических процессов и концепций системной логистики. 

Краткое описание дисциплины формирование знаний о проектирований, расчете 

и выборе технологических процессов сборки и испытаний изделий машиностроительного 

производства.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: совокупность методов современного экономичного проектирования 

сборочно-сварочных производств, основанных на элементах высокомеханизированных и 

автоматизированных процессов, и решить задачи обеспечения безопасного труда. 

Уметь: проектировать и реконструировать как механические, так и все другие 

производственные цеха; применять в проектируемом цехе наиболее прогрессивные 

технологические процессы;  



Иметь навыки: применять новые высокопроизводительные методы обработки и 

сборки и новые типы высокопроизводительных специальных, агрегатных и 

многопозиционных станков. 

Быть компетентным: способен разрабатывать технические задания на 

проектирование специальной оснастки, инструмента и приспособлений, предусмотренных 

технологией, технические задания на производство нестандартного оборудования, средств 

автоматизации и механизации; способен определять порядок выполнения работ и 

пооперационный маршрут обработки деталей и сборки изделий; 

 

4 курс  

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной программе 

6В07133   – Машиностроение 

1 ПД VIUT 4225 Виды изнашивания  узлов трения 5 7 

2 ПД PSS 4225 Пайка и спецметоды сварки 5 7 

3 ПД TO 4310 Технологическая остнастка 5 7 

4 ПД TS 4310 Технология сборки 5 7 

 

 

Виды изнашивания и узлов трения – 5 кредитов 

Пререквизиты: Резание материалов, Режущий инструмент 

Постреквизиты:  знания по дисциплине необходимы для написания дипломной 

работы. 

Цель: Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний, 

умений и навыков в области науки о трении и изнашивании подвижных сопряжений 

машин, механизмов и оборудования и влиянии смазочных материалов на 

работоспособность узлов трения. Это необходимое условие для успешной учебы при 

профессиональной подготовке в области использования достижений триботехники для 

повышения износостойкости и восстановления деталей машин, подвергнутых различным 

видам изнашивания; подготовке к профессиональной деятельности в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации трибосопряжений.  

Краткое описание дисциплины: Общие сведения о поверхности деталей и ее 

геометрии, Трение и износ – основные причины выхода из строя машин, Изнашивание 

твёрдых тел при фрикционном контакте, Механизмы разрушения и виды изнашивания 

твёрдых тел, Молекулярно-механические виды изнашивания, Коррозионно-механические 

виды изнашивания, Три стадии изнашивания трущихся тел, Общие сведения о 

поверхности детали и ее геометрии, Физико-химические свойства поверхностей деталей. 

Поверхностная энергия, Контакт и трение в узлах деталей машин, Основные понятия о 

механизме изнашивания пар трения, Виды механического разрушения, Усталостное 

разрушение деталей машин. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: применение металлсодержащих смазочных материалов в узлах трения, 

процессы финишной безабразивной обработки поверхностей трения, безразборного 

восстановления технических характеристик трибосопряжений, определения и расчета 

триботехнических характеристик , роль металлов в формировании защитных пленок . 

Уметь: выбирать физико-механические характеристики твердых тел, предлагать и 

применять новые методы борьбы с изнашиванием на стадии конструирования узла 

трения, проводить экспериментальные исследования с целью определения 

триботехнических характеристик подвижных сопряжений ,  



Иметь навыки:  грамотно разработать автоматическую систему, оценить ее 

статические и динамические свойства для специальных и дорожно-строительных машин, 

на основе знания основных законов влияния частных характеристик на показатели машин. 

Быть компетентным: делать выводы по полученным результатам, пользоваться 

стандартами и другой нормативно-технической документацией и научной литературой.  

  



Пайка и спецметоды сварки – 5 кредитов 

Пререквизиты: Источник для сварки, Технология производства машин  

Постреквизиты:  знания по дисциплине необходимы для написания дипломной 

работы. 

Цель: обеспечить специалисту необходимый уровень компетенции для решения 

профессиональных задач в области сварки сталей и сплавов специального назначения, 

создание у обучаемого информационной базы по вопросам технологии сварки 

специальных сталей и сплавов. 

Краткое описание дисциплины: Основной целью изучения дисциплины «Сварка 

и пайка неметаллических материалов» является приобретение учащимися комплекса 

знаний о технологических возможностях современных способов сварки пластмасс, а 

также сварки и пайки керамических и графитовых материалов. Программой дисциплины 

«Сварка и пайка неметаллических материалов» предусматривается изучение 

теоретических основ процессов сваривания неметаллических материалов; методов сварки 

и пайки; ознакомление с оборудованием для ручной и механизированной сварки; 

рассмотрение методов контроля качества исходных материалов и сварных швов. Изучение 

программного материала базируется на знаниях, полученных учащимися по физике, 

химии, материаловедению и технологии конструкционных материалов, технологии сварки 

плавлением, механизации и автоматизации сварочного производства.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: классификацию специальных сталей и сплавов, свойства, назначение и 

условия работы основных групп специальных сталей и сплавов, характерные сложности, 

возникающие при сварке конкретных групп специальных сталей и сплавов, методы 

оценки свариваемости специальных сталей и сплавов 

Уметь: рационально назначать способ сварки, набор операций, порядок и условия 

их выполнения, обеспечивающие получение качественного сварного соединения деталей 

и узлов из специальной стали или сплава, подобрать сварочный материал для выполнения 

сварки изделия из специальной стали или сплава в зависимости от принятого способа 

сварки, эксплуатационных требований к изготовляемому изделию и особенностей 

принятой технологии сварки, оценивать свариваемость (технологическую прочность) 

специальной стали или сплава, при использовании принятой технологии сварки и 

назначенного сварочного материала, подбирать сварочное и вспомогательное 

оборудование, позволяющее наиболее оптимально реализовать принятую технологию 

сварки 

Иметь навыки: рассчитывать необходимую точность приспособлений, выбирать 

базирующие и координирующие устройства, рассчитывать силы закрепления зажимных 

устройств, 

Быть компетентным: рационально назначать способ сварки, набор операций, 

порядок и условия их выполнения, обеспечивающие получение качественного сварного 

соединения деталей и узлов из специальной стали или сплава, подобрать сварочный 

материал для выполнения сварки изделия из специальной стали или сплава в зависимости 

от принятого способа сварки. 

 

Технологическая остнастка - 5 кредитов 

Пререквизиты: Теория сварочных процессов, Теория резания 

Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания дипломной 

работы. 

Цель: Преподавание данной дисциплины имеет целью подготовить студентов к 

конструированию и расчету составных элементов приспособлений; технически и 

экономически обоснованному выбору типа приспособления для решения конкретной 

производственной задачи. А так же выполнению следующих видов профессиональной 



деятельности: научно-исследовательской; проектно-конструкторской; производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

Краткое описание курса: Обеспечение производства технологическим 

оборудованием и монтаж оборудования, Структура технологического процесса и его 

характеристики, Взаимодействие инструментов с основным оборудованием, способы 

установки инструментов на оборудование., Инструментальное хозяйство, необходимый 

предприятию технологический инструмент, Пути повышения эффективности 

использования инструмента, Осмотр и осмотр оборудования по плану, ведомость 

дефектов, Мероприятия по продлению срока службы оборудования. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: основные понятия и определения, виды технологической оснастки и методы 

ее проектирования, составные элементы оснастки и их функции, особенности применения 

универсально-сборной оснастки для станков с ЧПУ многоцелевых станков и гибких 

автоматизированных производств, виды загрузочно-ориентирующих устройств, методику 

расчета экономической эффективности применения технологической оснастки. 

Уметь: выбирать и рассчитывать силовые устройства для различных видов 

механической обработки деталей, собирать простые станочные приспособления из 

элементов УСП, рассчитывать экономическую эффективность применения 

технологической оснастки. 

Иметь навыки: рассчитывать необходимую точность приспособлений, выбирать 

базирующие и координирующие устройства, рассчитывать силы закрепления зажимных 

устройств, 

Быть компетентным: формирование знаний о структуре и тенденциях развития 

современных видов обработки на производстве.  

 

Технология сборки - 5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин, Теория машин и механизмов  

Постреквизиты: знания по дисциплине необходимы для написания дипломной 

работы. 

Цель: сборочные работы обычно требуют значительных затрат физического труда 

слесарей сборщиков. Если в условиях массового производства, например, автомобилей, 

широко применяются средства автоматизации и механизации сборочных процессов, то в 

индивидуальном и мелкосерийном производстве, особенно при создании уникальной 

техники, экспериментальных экземпляров новых машин, проблемы автоматизации 

сборочных работ практически не решены.  

Краткое описание курса: при производстве крупногабаритных изделий 

(электрогенераторов, турбин, самолетов, судов, станков…) применяют поточную 

стационарную сборку. В этом случае изделия, находящиеся в различных стадиях сборки, 

располагаются неподвижно, на специальных стапелях, а специализированные рабочие 

места (бригады рабочих с соответствующим оборудованием) перемещаются от изделия к 

изделию, производя соответствующие сборочные операции.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: в процессе сборки детали соединяется неподвижно или подвижно 

относительно друг друга. Такие соединения могут быть разъемными, когда соединение 

можно разобрать, например, для замены детали, узла (соединения по подвижным и 

переходным посадкам, резьбовые) и неразъемными, когда разборка невозможна без 

разрушения какого-либо элемента (заклепочные, сварные, клеевые…).  

Уметь: сборка заключается в соединении сопрягаемых сборочных единиц и 

деталей путем приведения в соприкосновение основных баз – сопрягаемых поверхностей. 

Такие поверхности определяют положение деталей относительно друг друга, 

выполняются с наибольшей точностью и определяют во многом качество машины. Так 

суппорт токарного станка устанавливается на направляющих поверхностях станины и 



может перемещаться по ним в одном направлении. От точности этих поверхностей 

станины будет зависеть точность (прямолинейность) перемещения суппорта – одна из 

важнейших характеристик качества станка. 

Иметь навыки: рассчитывать необходимую точность приспособлений, выбирать 

базирующие и координирующие устройства, рассчитывать силы закрепления зажимных 

устройств, 

Быть компетентным: формирование знаний о структуре и тенденциях развития 

современных видов обработки на производстве. 
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БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 



1 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В07133-Машина жасау білім беру бағдарламасы 

бойынша техника және технология бакалавры 

1. ЖББП KSZhKMN 1111 Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  

5 1 

2. ЖББП EKKIKD 1111 Экономика және кәсіпкерлік, 

көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары   

5 1 

3. ЖББП ETK 1111 Экология және тіршілік қауіпсіздігі    5 1 

 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері     – 5 кредит 

 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Құқық негіздері (Мектеп курсы) 

Постреквизиттер: Философия  

Мақсаты: құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат негіздері пәнінің 

идеологиялық және саяси бағыты Қазақстан Республикасының құқықтық білімді 

жетілдіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды қалыптастыру жөніндегі 

ұлттық заңнамасынан туындайтын міндеттермен айқындалады. Бұл пәннің әдіснамалық 

бағыты: - ел және құқық туралы теориялық білімдерді, олардың өзара іс-қимылы мен адам 

және қоғам өміріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлықтың рөлін жүйелі 

зерттеуді болжайды. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән қоғамдық рәсімдерді басқару үшін 

құқықтық, экономикалық және басқа да ықпал ету құралдарын пайдаланатын мемлекеттік 

тетіктердің қызметін көрсетуге мүмкіндік береді; қазіргі қоғамның әлеуметтік, 

экономикалық және саяси проблемаларын шешуде әлеуметтік реттеушілердің бірі 

ретіндегі құқықтың, сондай-ақ этиканың, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы, 

діннің, әдет-ғұрыптардың және т.б. нақты мүмкіндіктерін көрсетуге мүмкіндік береді; 

құқықтық жүйенің тарихи сабақтастығы өзінің де, шетелдік тәжірибенің де "Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтары мен негіздері" шеңберінде мемлекет пен 

құқық сыбайлас жемқорлық ұғымын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 

хабардарлықты ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін ашады, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және сыбайлас жемқорлық қылмыстар үшін 

заңдық жауапкершілікті зерделейді. Алынған білім әлеуметтік жүйені дамытудың жалпы 

заңдарын, заң мен қоғам арасындағы өзара байланысты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

хабардарлықты түсінуге көмектеседі 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: Құқық негіздері, Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі 

ережелері; Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; сыбайлас 

жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; 

қолданыстағы, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама; 

Істеуі керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан талдау 

және қажетті нормативтік актілерге жүгіне білу; қолданыстағы заңнамаға бағдарлану; 

заңды пайдалана отырып, өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; адамгершілік және 

құқықтық мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс істеу; сыбайлас жемқорлықтың 

алдын алудың рухани-адамгершілік тетіктерін іске қосу. 

Дағдылары болуы тиіс: құқықтық мәселелер бойынша, қазіргі кезеңде 

нормаларды қолдану мәселелері бойынша пікірталастар жүргізу; түрлі құжаттарды 



құқықтық талдау; мүдделер қақтығысы және моральдық таңдау жағдайларын талдай білу; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру; мүдделер қақтығысы жағдайындағы 

іс-әрекеттер; 

Құзыретті болуы тиіс.: құқықтық мәселелер бойынша пікірталастар жүргізу және 

құқықтық нормаларды практикада қолдану; сыбайлас жемқорлықтың туындау себептері 

мен шығу тегі мәселелерінде; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның 

әртүрлі көріністері мәселелерінде. 

 

Экономика және кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары  – 5 кредит 

 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, География, биология (мектеп курсы) 

Постреквизиттер: Жоғ.мат I, Кәсіпорын экономикасы 

Мақсаты: осы пәнді игерудің мақсаты студенттерді кәсіпкерліктің экономикалық 

дағдыларымен және инновацияны қабылдаумен таныстыру, тұжырымдамалық аппаратты 

және бизнесті жүргізудің негізгі формаларын игеру болып табылады.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: пәнді оқу студенттердің табысқа жету 

ықтималдығымен кәсіпкер болуға бейімділігіне әсер ететін іскерлік және кәсіпкерлік 

Дағдылар мен тәжірибе береді. Кең ауқымды мәселелермен, білікті жұмыс күшімен, көші-

қонмен және кәсіпкерлікке қатынасымен тығыз байланысты іскерлік және кәсіпкерлік 

Дағдылар мен құзыреттер мәселелері қарастырылады. Пән кәсіпкерлік ойлауды дамытуға 

көмектеседі және студенттерді инновациялық шешімдер қабылдауға ықпал ететін 

кәсіпкерлік Дағдылар мен сыни ойлауға үйретеді. 

Күтілетін нәтижелер: 

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 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі       – 5 кредит 

Пререквизиттер: Биология, өзін-өзі тану (мектеп курсы) 

Постреквизиты: Еңбекті қорғау, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы 

тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: экологиялық ойлауды қалыптастыру және 

төтенше жағдайлардың алдын алу мүмкіндігі, қоршаған ортаның қазіргі жағдайы, табиғи 

экожүйелер және техносфералар. 

           Күтілетін нәтижелер: 

Білу: 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; 

Істеуі керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің қоршаған 

ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізу; 

Дағдыларға ие болу: экожүйелер мен тұтастай биосфераның құрауыштарын 

зерттеу; экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы 

жағдайларын анықтау; табиғатты қорғау міндеттері; қоршаған орта мониторингінің 

стандартты әдістемелерін меңгеру; қоршаған табиғи ортаның жай-күйін және өндірістің 

оның құрауыштары мен құрауыштарына техногендік әсер ету дәрежесін бағалау; 

Құзыретті болу: тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша 

ғылыми-теориялық базалық білімді меңгеру және оларды теориялық және практикалық 

міндеттерді шешу үшін қолдану. 

 

      2 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредит 

саны 

Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В07133-Машина жасау білім беру бағдарламасы бойынша 

техника және технология бакалавры 

1 БП KMT 2211 Құрастыру материалдар технологиясы 5 3 

2 БП MT 2211 Металл технологиясы        5 3 

3 БП IGGS 2212 Инженерлік графика және геометриялық 

сызба     

5 4 

4 БП MZhS 2212 Машина жасаудағы  сызба 5 4 

5 БП ТМ 2213 Теориялық механика 4 3 

6 БП KM 2213 Қолданбалы механика 4 3 

7 БП TM 2214 Техникалық механика 5 4 

8 БП MK 2214 Материалдардың кедергісі 5 4 

 

Құрастыру материалдар технологиясы  – 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Электротехника және электроника негіздері 

Постреквизиттер: Сұйық және газ механикасы, гидро және пневможетек  

Мақсаты материалдардың құрамы, құрылымы мен қасиеттері арасындағы 

байланыстарды, құрылымдық материалдарды таңдау принциптерін зерттеу және 

студенттерді қазіргі заманғы өндіріс әдістерімен және құрылымдық материалдарды құю, 

қысым, дәнекерлеу, кесу және дайындамалар мен машина бөлшектерін алу үшін 

қалыптаудың басқа да прогрессивті әдістерімен өңдеу технологиясының негіздерімен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Конструкциялық материалдар технологиясы" 

пәні болашақ мамандардың дайындамаларды алу технологиялық процесінің мақсаты 

машина жасау өндірісінде дайын бұйымдарды алуға үйрету. Осы пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер: бөлшектерді алу мен өңдеудің технологиялық әдістерін таңдау, жоғары 

сапаны қамтамасыз ету, материалдарды үнемдеу, Еңбек өнімділігі туралы жоғары 

түсінікке ие болу. 

Күтілетін нәтижелер: 

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; 



Меңгеруі 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 

 

Металдар технологиясы  - 5 кредит  

Пререквизиттер: Жоғары математика, Электротехника және электроника негіздері 

Постреквизиттер: сұйықтық және газ механикасы, гидро-және пневможетек  

Мақсаты өндірістік желілердің немесе тамақ өндірісінің технологиялық 

кешендерінің құрамында қолданылатын жабдықтардың әртүрлі түрлерін жобалау әдістері 

мен есептеу әдістерін ашу, сондай-ақ машинаның техникалық құжаттамасын жасау кезінде 

жобалық дағдыларды игеру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Металдарды тазартудың теориялық негіздері және 

практикалық жүзеге асыру. Металдарды дистилляциялау арқылы тазалау. Металдар мен 

олардың қосылыстарын бөлу және тазарту үшін ректификацияны қолдану. Химиялық 

тасымалдау реакцияларының көмегімен металдарды айдау. Балқымалардан кристалдану 

арқылы металдарды тазарту әдістері. Сулы ерітінділерден қиын еритін қосылыстарды 

оқшаулау арқылы, сондай-ақ кристалдану арқылы металдарды бөлу. Металдарды 

электрохимиялық бөлу және тазалау. Металл иондарын алу, шоғырландыру және тазарту 

мақсатында экстракциялық және сорбциялық әдістерді пайдалану. Металдар мен олардың 

қосылыстарын тазартудың аталған әдістерінің негізгі реакциялары мен кинетикалық 

заңдылықтарының термодинамикалық ықтималдығын бағалау. Зерттелетін процестердің 

механизмін және алынатын қосылыстардың құрамын анықтау әдістері. Металдарды тазарту 

тәсілдерін аппаратуралық ресімдеу. Металдарды тазарту әдістерін өнеркәсіптік қолдану 

мысалдары. 
Күтілетін нәтижелер: 

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.  

Меңгеруі 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 болуы тиіс: өлшеу құралдарының жай-күйі мен даму үрдісін және 

жартылай өткізгіш аспаптар мен интегралдық схемаларды пайдалану қағидаларын ұсынуда 

 

Инженерлік графика және геометриялық сызба – 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғарғы  математика, Физика 

Постреквизиттер: Алынған  білім диплом жұмысынжазу үшін қажет  

Мақсаты жазықтықтағы кеңістіктік формаларды бейнелеудің әртүрлі әдістерін 

зерттеу, берілген суреттер бойынша фигуралар мен беттердің геометриялық қасиеттерін 

зерттеумен байланысты кеңістіктік көріністерді қалыптастыру және дамыту. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Инженерлік графика студенттерге жобалық 

құжаттаманы орындау және жобалау ережелеріне бастауыш білім беру сатысы болып 

табылады және сызбаларды құрудың теориялық негізі болып табылады. 
Күтілетін нәтижелер: 

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;   

Меңгеруі 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 салада ауызша және жазбаша коммуникация дағдылары 

 

Машина жасаудағы  сызба –  5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттер: алынған білім тезисті жазу үшін қажет. 

Мақсаты құрылымдық-технологиялық құжаттаманы орындау және құрастыру 

үшін білім мен дағдыларды қалыптастыру. Машина жасау сызбаларын зерттеу сызбаны 

қолдана отырып, техникалық идеяларды ұсыну дағдыларын игеруге; инженерлік 

объектілердің сызбасы мен техникалық өнімнің жұмыс принципін түсінуге; жобалық 

құжаттаманы жобалаудың негізгі ережелерін зерттеуге дейін азаяды. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Инженерлік графика студенттерге жобалық 

құжаттаманы орындау және жобалау ережелеріне бастауыш білім беру сатысы болып 

табылады және сызбаларды құрудың теориялық негізі болып табылады. 
Күтілетін нәтижелер: 

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. 

Меңгеруі 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. 

 

Теориялық механика – 4 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттер: Көлік техникасының динамикасы  

Мақсаты: материалдық денелердің қозғалысы мен тепе-теңдігіне бағынатын және 

денелер арасында өзара әрекеттесетін жалпы заңдылықтарды зерттеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән механикалық жүйелерді талдау үшін 

механиканың негізгі заңдарын қолдану туралы негізгі және маңызды идеяларды зерттеуге 

бағытталған. Бөлімдерді қамтиды: күш денелердің механикалық өзара әрекеттесуінің 

өлшемі, күш моменті , жабық элементтердегі күштерді есептеу. Пәнді оқу сыртқы 

күштердің әсерінен механикалық жүйелерді есептеу туралы білімді қалыптастырады. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: механизмдер мен машиналар схемаларын құрылымдық синтездеу 

әдістері; өндірістің заманауи технологиялық процесінің талаптарына сәйкес механизмдер 

схемаларын жаңғырту тәсілдері.  



Меңгеруі 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 керек: механизмдер мен машиналардың схемаларына 

кинематикалық, Күштік және динамикалық талдау жүргізу. 

 

Қолданбалы механика – 4 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттер: Көлік техникасының динамикасы 

Мақсаты: болашақ мамандарда жалпы техникалық, конструкторлық дағдыларды, 

сондай-ақ жалпы өндірістің нақты салаларында қолданылатын механикалық жүйелерді 

ұйымдастыру және пайдалану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Теориялық механика курсында кинематика бөлімі 

нүктенің қозғалысын анықтау, нүктенің жылдамдығы мен үдеуін анықтау әдістерін 

қарастырады. Динамика бөлімінде динамика заңдары, нүкте қозғалысының 

дифференциалдық теңдеулері, сондай-ақ нүкте динамикасының жалпы теоремалары 

қарастырылады. Материалдардың кедергісі курсында сығылу, бұралу, күрделі қарсылық 

кезіндегі статикалық Анықталмайтын жүйелердің беріктігі мен қаттылығын есептеу, 

сондай-ақ қарапайым жазық статикалық анықталған жақтаулардағы диаграммалардың 

құрылысы қарастырылады. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: құрылымдық, кинематикалық талдау әдістері; Күштік және 

динамикалық талдау әдістері; 

Меңгеруі керек: өндірістің заманауи технологиялық процесінің талаптарына сәйкес 

механизмдер схемаларын жаңғырту тәсілдерін анықтау. 

Дағдысы: механизмдер мен машиналардың схемаларына кинематикалық, Күштік 

және динамикалық талдау жүргізу. 

Құзыретті болу керек: әртүрлі механизмдер мен машиналардың кинематикалық 

схемаларын оқуда, олардың жұмыс қабілеттілігін бағалау. 

 

Техникалық механика – 5 кредит 

Пререквизиттер: жоғары математика I, 11 Физика 1  

Постреквизиттер: Көлік техникасының динамикасы, КТ энергетикалық 

қондырғылары  

Мақсаты: болашақ мамандарда жалпы техникалық, конструкторлық дағдыларды, 

сондай-ақ жалпы өндірістің нақты салаларында қолданылатын механикалық жүйелерді 

ұйымдастыру және пайдалану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән механикалық жүйелерді талдау үшін 

механиканың негізгі заңдарын қолдану туралы негізгі және маңызды идеяларды зерттеуге 

бағытталған. Бөлімдерді қамтиды: күш денелердің механикалық өзара әрекеттесуінің 

өлшемі, күш моменті , жабық элементтердегі күштерді есептеу. Пәнді оқу сыртқы 

күштердің әсерінен механикалық жүйелерді есептеу туралы білімді қалыптастырады. 
Күтілетін нәтижелер: 

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. 

Меңгеруі 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 керек: ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны 

қалыптастыруға ықпал ететін техникалық пәндер (ғылымдар) саласында базалық білімі 

бар. 
 

Материалдардың кедергісі - 5 кредит 

Пререквизиттер: жоғары математика I, 11 Физика 1    

Постреквизиттер: Көлік техникасының динамикасы, КТ энергетикалық 

қондырғылары 

Мақсаты: көлік құрылысының құрылымы мен құрылымдарының элементтерін 

есептеу және жобалау және қолданыстағы көлік объектілерін қайта құру дағдыларын 

меңгерген бакалаврлардың негізгі дайындығын қамтамасыз ету, олар тасымалдау және 

өткізу қабілетін арттыруға ықпал етеді. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: әр түрлі құрылыс құрылымдарында пайда 

болатын күш түрлері. Жүктемелердің әртүрлі жағдайлары үшін беріктікті есептеу әдістері. 

Іргелес кедергі және іргелес кедергі кезіндегі беріктік есептеулері. Статистикалық 

анықталмаған жүйелерді есептеу әдістері. 
Күтілетін нәтижелер: 

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. 

Меңгеруі 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 болу керек: техникалық пәндер (ғылымдар) саласында базалық білімі 

бар. 

 
 

3 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредит 

саны 

Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В07133-Машина жасау білім беру бағдарламасы бойынша 

техника және технология бакалавры 

1 БП SB 3218 Сапаны басқару 5 6 

2 БП SB 3218 Сапаны бақылау 5 6 

3 БП MK 3219 Материалдарды кесу 5 5 

4 БП KK 3219  Кесу құралдары 5 5 

5 БП KT 3220 Кесу теориясы 5 5 

6 БП DPT 3220 Дәнекерлеу процестерінің теориясы 5 5 

7 БП DK 3221 Дәнекерлеу көзі 5 5 

8 БП MOT 3221 Машиналар өндірісінің технологиясы    5 5 

9 БП MOT 3221 Машина жасау технологиясының 

негіздері 

5 5 

10 БП MOAZh 3222 Металл өңдеуге арналған жабдық 5 5 



11 

БП 

TAKKMBTTA 3223 Технологиялық әдістерді 

қалпына келтіру және машина бөлшектерінің тозуға 

төзімділігін арттыру 

4 6 

12 БП TZB 3223Техникалық жүйелерді басқару 4 6 

13 БП KKZh 3224 Кесу құралдарын жобалау 4 6 

14 БП KKZh 3224 Құрастыру конструкцияларын жобалау   4 6 

 

Сапаны басқару – 5 кредит 

Пререквизиттер:  Жоғары математика, Физика. 

Постреквизиттер: Техникалық жүйелердің сенімділігі 

Мақсаты: студенттердің қазіргі заманғы басқару тұжырымдамасы ретінде сапаны 

басқару туралы тұтас жүйелік түсінігін, сондай-ақ өнім, қызмет, жұмыс сапасын басқару, 

отандық кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметі саласындағы біліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пәннің ерекшелігі магистранттарда сапа 

көрсеткіштерін және сәйкесінше өнімнің құрамын қалыптастырудың әдіснамалық 

тәсілдерін қалыптастыру болып табылады, нарық коньюктурасын, тұтынушылық 

тілектерді, саланың техникасы мен технологиясындағы жаңа жетістіктерді, әлемдік 

ғылыми тәжірибені, ұлттық дәстүрлерді және т. б. ескере отырып, өнімге техникалық 

құжаттаманы жобалау сатысында.; белгіленген құрамы мен сапа көрсеткіштері бар 

бәсекеге қабілетті жаңа өнім түрлерін құру принциптерін игеру, бәсекеге қабілетті өнімді 

әзірлеу технологиялары туралы түсінік алу; студенттерді кәсіби қызметтің мазмұнымен 

таныстыру; кәсіби бейімделу мүмкіндігін игеру. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс:сапаны басқарудың негізгі ұғымдары, сапаны қамтамасыз ету 

жүйесінің әр түрлі түрлері; өндірістік және сервистік жүйелердегі сапаны бақылау және 

талдауды жүзеге асыру әдістері; сапаны жетілдіру бойынша жұмысты ұйымдастыру 

әдістері; сапаға жұмсалатын шығындардың негізгі түрлері; Күрделі техногендік 

жүйелердің сапасы мен сенімділігін басқарудың әдіснамасы мен терминологиясы 

Істеуі керек: күрделі жүйелердің сапа деңгейін бағалаудың ықтималды-

статистикалық әдістерін және өмірлік циклдің әртүрлі кезеңдерінде оларды пайдалану 

процесінде САПАНЫҢ өзгеруін пайдалану; әр түрлі жүйелер жұмысының сапасы мен 

сенімділігін дұрыс бағалау есептеулері үшін бөлудің ықтималды - статистикалық 

заңдарын дұрыс таңдауды жүргізу 

Дағдыларға ие болу: әртүрлі кезеңдерде - жобалаудан бастап өнімнің сериялық 

өндірісіне дейін күрделі жүйелердің берілген сапасы мен сенімділігін қамтамасыз ету 

әдістерін пайдалану; әртүрлі кезеңдерде: жобалаудан бастап өнімнің сериялық өндірісіне 

дейін күрделі жүйелердің берілген сапасы мен сенімділігін қамтамасыз ету әдістерін 

қолдану 

Құзыретті болу: әр түрлі құрылыс схемалары бар күрделі жүйелердің сапасына 

құрылымдық және функционалдық талдау жүргізу; күрделі жүйелердің сапасы мен 

пайдалану ресурсын бағалау кезінде болжаудың қолданыстағы әдістерін қолдану; өнім 

сапасын басқару жүйесін жобалау, кәсіпорында өнім сапасының берілген деңгейін 

қамтамасыз ету және туындайтын ақауларды жою жөніндегі іс-шаралар мен жұмыстарды 

ұйымдастыруды жоспарлау; өндірістік және сервистік компанияда сапаны басқару 

жөніндегі практикалық міндеттерді шешу; сапа мәселелерін талдау және оларды шешу 

үшін сапаны басқарудың статистикалық әдістерін қолдану. 

 

Сапаны бақылау – 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Физика. 

Постреквизиттер: Техникалық жүйелердің сенімділігі 

Мақсаты: сапаны бақылаудың статистикалық әдістерін қолдана отырып, 



өнеркәсіптік кәсіпорында сапаны бақылау және басқару жүйесін ұйымдастыру 

саласындағы білім мен дағдылар кешенін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Сапаны қамтамасыз ету саласындағы негізгі 

ұғымдар, тарихи аспектідегі сапа мәселелері, басқарудың ұйымдастырушылық 

құрылымдары, ұйымдастырушылық құрылымдар, сапаны қамтамасыз етудегі заманауи 

тәсілдер, сапа менеджменті жүйелері, Сапа менеджменті жүйелерін сертификаттауға 

дайындау. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: бақылаудың статистикалық әдістерін құрудың теориялық негіздерін, 

өнімнің сапасын талдау тәсілдерін, технологиялық процестерді реттеу және 

статистикалық бақылауды ұйымдастыруды. 

Істей алу керек: өнімнің сапасына талдау жүргізу, сапаны статистикалық 

бақылауды ұйымдастыру және технологиялық процестерді басқару, өнімнің (процестің, 

қызметтің) сапасын анықтайтын себеп-салдарлық байланыстарға талдау жүргізу, 

неғұрлым маңызды факторларды анықтау. 

Дағдыларға ие болу: сапаны басқару тәсілдерін білу қабілетін қолдану. 

Құзыретті болуы керек: өнімнің сапасын, технологиялық процестерді, 

сертификаттау сынақтарын, инспекциялық бақылауды, сапа жүйесі элементтерінің 

аудитін реттеу кезінде статистикалық әдістерді қолдануда. 

 

Материалдарды кесу – 5 кредит 

Пререквизиттер: Метрология, стандарттау және сапаны басқару 

Постреквизиттер: Металл кесетін құралдарды жобалау, құрастыру құрылымдарын 

жобалау 

Мақсаты: металл өңдеу процестеріне қатысты пластиканың қолданбалы 

теориясының негізгі заңдылықтарын зерттеу және зерттеу үшін ғылыми негіздер мен 

практикалық дағдыларды құру. "Материалдарды кесу" курсын оқу нәтижесінде 

студенттер кесу процестерінің кинематикасын, кесу құралдарының геометриясын және 

кесу өлшемдерін білуі керек; кесу күштерін, құралдардың беріктігін, кесудің оңтайлы 

режимдерін есептеу бойынша практикалық дағдылары болуы керек. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Металдарды кесу туралы жалпы мәліметтер. 

Курстың мақсаттары мен міндеттері. Технологиялық өңдеу әдісі ретінде кесу. Кесу 

элементтері, құрал пышағы мен кесілген қабаттың геометриялық және құрылымдық 

параметрлері. Координаталық жазықтықтар жүйесі және координаталық жазықтықтар, 

кесу кинематикасы. Жалпы ережелер, қырыну процесі және қырыну түрлері. Чиптер мен 

деформация аймағын қалыптастыру процесін зерттеудің эксперименттік әдістері. 

Жоңқаның шөгуі және ағызатын жоңқаның түзілу механикасы, жаңқаның кішіреюі, 

өскіннің пайда болуы, кесу күші мен жұмысы және олардың құрамдастары. Кесу күштері. 

Кесу аймағындағы жылу және температура. Кесу процесінде құралдың тозуы. Тозу 

түрлері, кесу жылдамдығы, төзімділік және құрал ресурсы. Кесу жылдамдығы мен 

төзімділік кезеңі арасындағы байланыс, пышақ құралын жасау үшін қолданылатын құрал–

саймандар, абразивті өңдеу, механикалық өңдеу кезінде бөлшектер бетінің сапасы, майлау 

және салқындату технологиялық құралдары (sots). Металдарды кесу процесіне 

технологиялық ортаның әсері, өлшемдік өңдеудің физика-химиялық әдістері. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: материалдарды кесу кезіндегі құбылыстардың физикалық мәні, 

жоңқаның түрлері және оларды өзгерту тәсілдері, жоңқаның түзілу процестерінің қалдық 

кернеулерге әсері, өңделген беттің бүрмелеу тереңдігі мен дәрежесі, кесу құралдарының 

түрлері және оларды пайдалану ерекшелігі, кесу құралдарының тозу ерекшеліктері, 

оңтайлы төзімділік және жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру тәсілдері, кесу арқылы 

өңдеудің негізгі түрлерінің ерекшеліктері, кесу құралдарының жұмыс істеу және жобалау 

ерекшеліктері.; 



Істей алу керек: дайындаманың өңделетін беттерінің түріне, өңделетін материалға 

және өңделген беттердің сапасына қойылатын талаптарға байланысты өңдеудің ұтымды 

түрлерін таңдау, кесу құралдарын, аспаптық материалдың маркасын, кесу режимдерінің 

оңтайлы геометриялық параметрлері мен параметрлерін таңдау, өңделген беттердің 

сапасына қойылатын талаптарға және экономикалық көрсеткіштерге байланысты майлау-

салқындату технологиялық құралының түрі мен маркасын таңдау, кесу күштері мен 

металл кесетін жабдықтың қажетті қуатын есептеу, кескіштерді, бұрғыларды, 

есептегіштер мен кескіштер, кесу құралдарының геометриялық параметрлерін есептеңіз. 

Дағдыларға ие болу: кесу күштерін, құралдардың төзімділігін, кесудің оңтайлы 

режимдерін есептеу. 

Құзыретті болу: кәсіби қызмет саласында бұйымдар мен объектілердің сапасын 

бақылау әдістерін қолдануға, Машина жасаудағы технологиялық процестердің бұзылу 

себептеріне талдау жүргізуге және олардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге 

қабілетті болу. 

 

Кескіш құрал – 5 кредит 

Пререквизиттер: Метрология, стандарттау және сапаны басқару 

Постреквизиттер: Металл кесетін құралдарды жобалау, құрастыру құрылымдарын 

жобалау  

Мақсаты: металл өңдеу процестеріне қатысты пластиканың қолданбалы 

теориясының негізгі заңдылықтарын зерттеу және зерттеу үшін ғылыми негіздер мен 

практикалық дағдыларды құру. "Материалдарды кесу" курсын оқу нәтижесінде 

студенттер кесу процестерінің кинематикасын, кесу құралдарының геометриясын және 

кесу өлшемдерін білуі керек; кесу күштерін, құралдардың беріктігін, кесудің оңтайлы 

режимдерін есептеу бойынша практикалық дағдылары болуы керек. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Металдарды кесу туралы жалпы мәліметтер. 

Курстың мақсаттары мен міндеттері. Технологиялық өңдеу әдісі ретінде кесу. Кесу 

элементтері, құрал пышағы мен кесілген қабаттың геометриялық және құрылымдық 

параметрлері. Координаталық жазықтықтар жүйесі және координаталық жазықтықтар, 

кесу кинематикасы. Жалпы ережелер, қырыну процесі және қырыну түрлері. Чиптер мен 

деформация аймағын қалыптастыру процесін зерттеудің эксперименттік әдістері. 

Жоңқаның шөгуі және ағызатын жоңқаның түзілу механикасы, жаңқаның кішіреюі, 

өскіннің пайда болуы, кесу күші мен жұмысы және олардың құрамдастары. Кесу күштері. 

Кесу аймағындағы жылу және температура. Кесу процесінде құралдың тозуы. Тозу 

түрлері, кесу жылдамдығы, төзімділік және құрал ресурсы. Кесу жылдамдығы мен 

төзімділік кезеңі арасындағы байланыс, пышақ құралын жасау үшін қолданылатын құрал–

саймандар, абразивті өңдеу, механикалық өңдеу кезінде бөлшектер бетінің сапасы, майлау 

және салқындату технологиялық құралдары (sots). Металдарды кесу процесіне 

технологиялық ортаның әсері, өлшемдік өңдеудің физика-химиялық әдістері. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: материалдарды кесу кезіндегі құбылыстардың физикалық мәні, 

жоңқаның түрлері және оларды өзгерту тәсілдері, жоңқаның түзілу процестерінің қалдық 

кернеулерге әсері, өңделген беттің бүрмелеу тереңдігі мен дәрежесі, кесу құралдарының 

түрлері және оларды пайдалану ерекшелігі, кесу құралдарының тозу ерекшеліктері, 

оңтайлы төзімділік және жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру тәсілдері, кесу арқылы 

өңдеудің негізгі түрлерінің ерекшеліктері, кесу құралдарының жұмыс істеу және жобалау 

ерекшеліктері. 

Істей алу керек: дайындаманың өңделетін беттерінің түріне, өңделетін материалға 

және өңделген беттердің сапасына қойылатын талаптарға байланысты өңдеудің ұтымды 

түрлерін таңдау, кесу құралдарын, аспаптық материалдың маркасын, кесу режимдерінің 

оңтайлы геометриялық параметрлері мен параметрлерін таңдау, өңделген беттердің 

сапасына қойылатын талаптарға және экономикалық көрсеткіштерге байланысты майлау-



салқындату технологиялық құралының түрі мен маркасын таңдау, кесу күштері мен 

металл кесетін жабдықтың қажетті қуатын есептеу, кескіштерді, бұрғыларды, 

есептегіштер мен кескіштер, кесу құралдарының геометриялық параметрлерін есептеңіз.  

Дағдыларға ие болу: кесу күштерін, құралдардың төзімділігін, кесудің оңтайлы 

режимдерін есептеу. 

Құзыретті болу: кәсіби қызмет саласында бұйымдар мен объектілердің сапасын 

бақылау әдістерін қолдануға, Машина жасаудағы технологиялық процестердің бұзылу 

себептеріне талдау жүргізуге және олардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге 

қабілетті болу. 

 

Кесу теориясы – 5 кредит 

Пререквизиттер: Машина бөлшектері, машина және механизм теориясы 

Постреквизиттер: Металл кесетін құралдарды жобалау, құрастыру құрылымдарын 

жобалау 

Мақсаты: студентке кесу аймағындағы физика-механикалық процестер (чиптер) 

және олардың кесу жағдайларына (режимдеріне) тәуелділігі туралы жалпы түсінік беру, 

"Машина жасау" мамандығының Болашақ маманына кесу процестерін басқаруға үйрету.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Бұл студенттерге кесу аймағындағы физика-

механикалық процестер туралы және олардың кесу жағдайларына (режимдеріне) 

тәуелділігі туралы жалпы түсінік беру, болашақ маманға кесу процестерін басқаруға 

үйрету. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: кесу процестерінің өту шарттары, жоңқаның деформациясы, кескіштің 

геометриялық және конструктивтік параметрлері (статикалық және кинематикалық); 

бөлшектің беті сапасының қажетті параметрлерін қалыптастыру шарттары (өңдеудің 

дәлдігі мен кедір-бұдырлығы). 

Істеуі керек: кесудің геометриялық және құрылымдық элементтерін іс жүзінде 

анықтау; құралдың тозуын, кесу күштерін іс жүзінде анықтау; кесу режимдерін есептеу; 

кесу аймағындағы температураның кесу режимдеріне тәуелділігін анықтау; тиімді 

жоңқалардың түзілу шарттарын іс жүзінде анықтау. 

Дағдыларға ие болу: кесу режимінің параметрлерін анықтау; өңделетін 

бөлшектердің дәлдігі мен кедір-бұдырлығын іс жүзінде анықтау; 

Құзыретті болу: технологиялық процестің технологиялық, конструкторлық, 

пайдалану, эстетикалық, экономикалық және басқару параметрлерін ескере отырып, 

технологиялық жабдықтау құралдарының жеткіліктілігін бағалай білу; 

 

Дәнекерлеу процестерінің теориясы – 5 кредит 

Пререквизиттер: Машина бөлшектері, машина және механизм теориясы 

Постреквизиттер: Металл кесетін құралдарды жобалау, құрастыру құрылымдарын 

жобалау 

Мақсаты: бәсекеге қабілетті өнімді өндіру бойынша техникалық шешімдер 

кешенін іске асыруға, прогрессивті кешенді технологиялық процестер мен жүйелік 

логистика тұжырымдамалары негізінде оны үнемі жетілдіре отырып, оның сапасын 

технологиялық қамтамасыз етуге мамандар даярлаудан тұрады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: курс студенттерді дәнекерлеу процестерінің 

теориясымен таныстырады, сонымен қатар дәнекерлеуге арналған энергия көздерінің 

физикалық және технологиялық қасиеттері бойынша негіздерді зерттейді. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс:  жоғары механикаландырылған және автоматтандырылған 

процестердің элементтеріне негізделген құрастыру-дәнекерлеу өндірісін заманауи үнемді 

жобалау әдістерінің жиынтығы және қауіпсіз еңбекті қамтамасыз ету мәселелерін шешу.  



Меңгеруі керек: жобаланатын цехта ең озық технологиялық процестерді қолдану; 

өңдеу мен құрастырудың жаңа жоғары өнімді әдістерін және жоғары өнімді арнайы, 

агрегаттық және көп позициялы станоктардың жаңа түрлерін қолдану. 

Дағдыларға ие болу: кесу режимінің параметрлерін анықтау; өңделетін 

бөлшектердің дәлдігі мен кедір-бұдырлығын іс жүзінде анықтау; 

Құзыретті болу: технологиялық процестің технологиялық, конструкторлық, 

пайдалану, эстетикалық, экономикалық және басқару параметрлерін ескере отырып, 

технологиялық жабдықтау құралдарының жеткіліктілігін бағалай білу; 

 

Дәнекерлеу көзі – 5 кредит 

Пререквизиттер: Конструкциялық материалдар технологиясы, Металдар 

технологиясы. 

Постреквизиттер:  Металл кесетін құралдарды жобалау, Құрастыру құрылымын 

жобалау 

Мақсаты: әр түрлі типтегі жобалау әдістері мен есептеу әдістерін ашу 

технологиялық кешендерінің құрамында пайдаланылатын, сондай-ақ машинаға 

техникалық құжаттаманы әзірлеу кезінде конструкторлық дағдыларды сатып алу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: қуат көздерінің сипаттамаларын, әртүрлі 

мақсаттағы көздердің жұмыс принципін, қуат көздерінің құрылымы мен электр 

схемаларын, дәнекерлеу режимдерін реттеу әдістерін, қуат көздерінің электр тізбектерін 

зерттеу. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс:  Белгілі бір технологиялық мақсаттар үшін типтік машиналарды 

таңдау әдістері, 

Істей алу керек: техникалық-экономикалық талаптар негізінде балама нұсқаларды 

талдау және бағалау; машиналардың инженерлік есептеулерін іс жүзінде қолдану, сондай-

ақ оларды құрастыру тәжірибесін алу 

Дағдыларға ие болу: машинаға техникалық құжаттаманы әзірлеу кезінде 

конструкторлық дағдыларды алу. 

Құзыретті болу: дәнекерленген ақаулардың себептерін және дәнекерленген 

құрылымдарды өндіруде пайда болатын ақаулардың себептерін талдай және жоя алады. 

 

Машина жасау технологиясы – 5 кредит 

Пререквизиттер: Машина бөлшектері, машина және механизм теориясы 

Постреквизиттер: Металл кесетін құралдарды жобалау, құрастыру құрылымдарын  

жобалау 

Мақсаты: технологиялық процестерді жобалау саласында жалпы кәсіби білім мен 

дағдыларды қалыптастыру; оларды электр машиналары мен аппараттарын өндіру және 

оларды техникалық пайдалану үшін жарақтандыру, жеке, сериялық және жаппай 

өндірістің прогрессивті технологияларына қатысты бұйымдардың конструкцияларын 

техникалық есептеу және әзірлеу әдістерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: машиналар мен жабдықтарды өндіру 

технологиясы, бөлшектерді механикалық өңдеу, технологиялық жабдықтарды жобалау 

және жасау бойынша білімді қалыптастыру. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: отандық машина жасаудың қалыптасуы мен дамуы туралы қысқаша 

мәліметтер; бұйымдарды дайындау сапасын қамтамасыз етудің негізгі қағидаттары мен 

заңдылықтары; технологиялық процестерді әзірлеу әдістері, бөлшектерді дайындау және 

олардан машина жасау бұйымдарын құрастыру технологиясы туралы негізгі мәліметтер.  

Істей алу керек: Машина жасау өндірістерінде механикалық өңдеуге 

(құрастыруға) арналған кескіш құралды, технологиялық жарақты, жабдықты таңдау 

ережесін пайдалану; еңбек процестерін нормалау әдістемесін пайдалану 



Дағдысы болу керек: Технологиялық құжаттаманы және оны ресімдеу 

Ережелерін, соның ішінде СББ бар станоктар үшін есептеу-технологиялық карталарды 

әзірлеуді пайдалану; 

Құзыретті болу: технологиялық процестерді модельдеу және есептеу жөніндегі 

қолданбалы бағдарламаларды пайдалану; технологиялық процестерді жобалау кезінде 

стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды, анықтамалық әдебиетті және басқа да 

ақпараттық көздерді пайдалану. 

 

Машина жасау технологиясының негіздері – 5 кредит 

Пререквизиттер: Машина бөлшектері, машина және механизм теориясы 

Постреквизиттер: Машина бөлшектерінің тозуға төзімділігін қалпына келтірудің 

және арттырудың технологиялық әдістері, техникалық жүйелерді басқару, машина жасау 

технологиясы 

Мақсаты: технологиялық процестерді жобалау саласында жалпы кәсіби білім мен 

дағдыларды қалыптастыру; оларды электр машиналары мен аппараттарын өндіру және 

оларды техникалық пайдалану үшін жарақтандыру, жеке, сериялық және жаппай 

өндірістің прогрессивті технологияларына қатысты бұйымдардың конструкцияларын 

техникалық есептеу және әзірлеу әдістерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: машина жасау өндірісінің негізгі ұғымдары мен 

анықтамалары, типтік беттерді кесу арқылы өңдеу әдістері, сатып алу өндірісінің негіздері 

және дайындамаларды алудың кейбір әдістері, металды термиялық өңдеудің түрлері, 

Құрастырудың технологиялық процестерін дамытудың негізгі ұғымдары, бөлшектерді 

өндірудің технологиялық процестерін жобалаудың негізгі принциптері қарастырылады. 

Машина жасау технологиясының негіздерін жақсы түсіну үшін машина бөлшектері, 

машина жасау материалдары, өзара алмастырудың негізгі ұғымдары туралы алғашқы 

мәліметтер келтірілген. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: отандық машина жасаудың қалыптасуы мен дамуы туралы қысқаша 

мәліметтер; бұйымдарды дайындау сапасын қамтамасыз етудің негізгі қағидаттары мен 

заңдылықтары; технологиялық процестерді әзірлеу әдістері, бөлшектерді дайындау және 

олардан машина жасау бұйымдарын құрастыру технологиясы туралы негізгі мәліметтер.  

Істей алу керек: Машина жасау өндірістерінде механикалық өңдеуге 

(құрастыруға) арналған кескіш құралды, технологиялық жарақты, жабдықты таңдау 

ережесін пайдалану; еңбек процестерін нормалау әдістемесін пайдалану; CNC станоктары 

үшін есептеу-технологиялық карталарды әзірлеуді қоса алғанда, Технологиялық 

құжаттаманы және оны ресімдеу ережесін пайдалану; технологиялық процестерді 

модельдеу және есептеу жөніндегі қолданбалы бағдарламаларды пайдалану. 

Дағдыларға ие болу: жобалау кезінде стандарттау жөніндегі нормативтік 

құжаттарды, анықтамалық әдебиеттерді және басқа да ақпараттық дереккөздерді 

пайдалану 

Құзыретті болу: жобалауды автоматтандыру құралдарын әзірлеуге және 

қолдануға, прогрессивті технологиялық процестерді, жабдықтар мен технологиялық 

жабдықтардың түрлерін, автоматтандыру және механикаландыру құралдарын, бәсекеге 

қабілетті өнім өндіруді және оны өндіруге материалдық және еңбек шығындарын 

азайтуды қамтамасыз ете отырып, өнімге және әр түрлі күрделіліктегі жұмыстарға 

өндірістің оңтайлы режимдерін енгізуге қабілетті. 

 

Металл өңдеуге арналған жабдықтар – 5 кредит 

Пререквизиттер: Машина бөлшектері, машина және механизм теориясы 



Постреквизиттер: Машина бөлшектерінің тозуға төзімділігін қалпына келтірудің 

және арттырудың технологиялық әдістері, техникалық жүйелерді басқару, машина жасау 

технологиясы. 

Курстың мақсаты: курстың негізгі мақсаты-металды кесу теориясының 

физикалық негіздері, құрал-саймандар, металл өңдеуге арналған ең көп таралған заманауи 

машиналардың жұмыс құрылымы, металды кесу арқылы өңдеу процестері туралы білімді 

игеру, ГОСТ анықтаған беттердің дәлдігі мен тазалығы үшін осы бөлікке қойылатын 

талаптарды ескере отырып, бөлшектерді өңдеудің ұтымды әдісін таңдау. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:  

Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс:  кескіш құралды қайраудың ұтымды геометриялық параметрлерін 

таңдау, берілген бөлікті өңдеу үшін тиімді кесу режимін таңдау, кесу арқылы осы бөлікті 

өңдеудің технологиялық картасын жасау. 

Дағдыларға ие болу: станоктың жылдамдық қорабының кинематикалық сызбасын 

құрастыру, өңделетін бөлшектің ұтымды дәлдігін бағалау. 

Құзыретті болу: жобалауды автоматтандыру құралдарын әзірлеуге және 

қолдануға, прогрессивті технологиялық процестерді, жабдықтар мен технологиялық 

жабдықтардың түрлерін енгізуге қабілетті. 

 

Технологиялық әдістерді қалпына келтіру және машина бөлшектерінің тозуға 

төзімділігін арттыру – 4 кредит 

Пререквизиттер: Машина бөлшектері, машина және механизм теориясы 

Постреквизиттер: Техникалық жүйелердің сенімділігі, үйкеліс тораптарының тозу 

түрлері, дәнекерлеу және дәнекерлеудің арнайы әдістері 

Мақсаты: Конструкциялық материалдар технологиясы (Машина жасаудағы 

технологиялық процестер), дипломды маман даярлау бағыты шеңберінде "жабдықтар 

және машина мен аппарат бөлшектерінің тозуға төзімділігін арттыру және қалпына 

келтіру технологиясы" мамандығы бойынша инженерді даярлау кезінде. "Машина жасау 

технологиялары мен жабдықтары",-болашақ мамандарға жобалау-конструкторлық және 

өндірістік-технологиялық қызмет кезінде әртүрлі материалдардан дайындамалар мен 

бөлшектерді қалыптаудың қазіргі заманғы әдістерін негіздеп таңдауға, механикалық, 

пайдалану, эстетикалық, экономикалық параметрлерді ескере отырып, бұйымдардың 

жобаларын әзірлеуге, бұйымдарды дайындаудың оңтайлы технологияларын әзірлеуге 

мүмкіндік беретін білім мен дағдыларды беру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: металл кесетін станоктарда өңдеу 

технологиясының ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру, металдарды әртүрлі 

әдістермен өңдеу, Бөлшектерді токарлық, фрезерлік, ажарлау және бұрғылау 

станоктарында өңдеу. 
Күтілетін нәтижелер: Бөлшектердің тозуға төзімділігін арттырудың технологиялық 

әдістері, бөліктің мақсаты ,оның жұмыс істеу шарттары, оның механикалық және басқа 

қасиеттеріне қойылатын негізгі талаптар,.Бөлшектерді қалпына келтіру және нығайту әдісін 

таңдау және негіздеу, қолданылатын материалдың оңтайлы құрамын таңдау, дәнекерлеу және 
төсеу жұмыстарын қалыпқа келтіру, үйкеліс жұптарының тозу механизмі, газ абразивті тозу, 

шаршау тозуы туралы негізгі ұғымдар. 

Білуге тиіс:  тозуға төзімділікті арттыру және тозған бөлшектерді қалпына 

келтірудің әртүрлі технологияларының теориялық негіздері туралы білім алу 

Істей алу керек: нақты жағдайлар үшін техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

бойынша тозуға төзімділікті қалпына келтіру және арттыру технологиясын таңдау, 

берілген жұмыс жағдайларында тозуға төзімділікті қамтамасыз ететін материалдарды 

таңдау, машина бөлшектерінің тозуға төзімділігін арттыру және қалпына келтірудің 

әртүрлі технологияларының режимдерін есептеу. 



Дағдыларға ие болу: бұйымдарды дайындаудың оңтайлы технологияларын 

әзірлеу. 

Құзыретті болу: механикалық, пайдалану, эстетикалық, экономикалық 

параметрлерді ескере отырып, бұйымдардың жобаларын әзірлеу; 

 

Техникалық жүйелерді басқару – 4 кредит 

Пререквизиттер курса: Өзара алмасу негіздері, Машина бөлшектері. 

Постреквизиттер курса: Техникалық жүйелердің сенімділігі. 

Мақсаты: студенттердің Болашақ маманның инженерлік және басқарушылық 

қызметінің объектілері болып табылатын техникалық жүйелердің (автомобильдер, 

технологиялық машиналар мен жабдықтар, сервистік кәсіпорындар және т.б.) жұмыс 

қабілеттілігін талдау және бағалау үшін қажетті ғылыми білімі мен кәсіби дағдыларының 

жүйесін қалыптастыру, Автоматты жүйені сауатты әзірлеу, арнайы және жол-құрылыс 

машиналары үшін оның статикалық және динамикалық қасиеттерін бағалау, жеке 

сипаттамалардың машина көрсеткіштеріне әсер етуінің негізгі заңдылықтарын білу 

негізінде. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Материалдық денелердің тепе-теңдігі мен 

қозғалысы; машина бөлшектері мен әртүрлі құрылымдағы элементтерді олардың өз 

функцияларын сенімді және тиімді орындауына байланысты беріктікке, қаттылық пен 

орнықтылыққа есептеу; жалпы пайдаланудағы механизмдер мен машиналарды жобалау 

негіздері және қолдану саласы туралы түпкілікті мәліметтер беру. Машина жасаудағы 

автоматты жүйелер арқылы техникалық жүйелерді басқару. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: автоматты реттеу теориясына қатысты әдістемелік, нормативтік және 

басшылық материалдар, жұмыс принциптері, қасиеттері, техникалық сипаттамалары, 

техникалық жүйелердің құрылымдық ерекшеліктері, техникалық жүйелер элементтерімен 

жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және 

өртке қарсы қорғау ережелері мен нормалары. 

Істей алу керек: техникалық жүйелердің жеке элементтері параметрлерінің 

машина көрсеткіштеріне әсерін бағалау және осы негізде аталған элементтерді оңтайлы 

таңдау мен жинақтауды жүзеге асыру, эксперимент нәтижелерін талдау және эксперимент 

нәтижелерінің теория болжаған нәрсемен сәйкес келмеуінің ықтимал себептері туралы 

гипотезалар жасау, Техникалық құжаттамамен, әдебиеттермен, Ғылыми-техникалық 

есептермен, анықтамалықтармен және басқа да ақпараттық көздермен жұмыс істеу, 

пайдалану бақылауларының деректері бойынша машиналардың сапа көрсеткіштерін 

бағалау. 

Дағдыларға ие болу: Автоматты жүйені сауатты әзірлеу, арнайы және жол-

құрылыс машиналары үшін оның статикалық және динамикалық қасиеттерін бағалау, 

жеке сипаттамалардың машина көрсеткіштеріне әсер етуінің негізгі заңдылықтарын білу 

негізінде. 

Құзыретті болу: мамандық бойынша нақты міндеттерді шешу үшін ғылыми - 

техникалық және анықтамалық әдебиеттерді пайдалану, негізгі типтегі бақылау 

жүйелерін, құрылғылар мен аспаптарды пайдалану. 

 

Кесу құралдарын жобалау – 4 кредит 

Пререквизиттер: Кескіш құрал, материалдарды кесу 

Постреквизиттер: пән бойынша білім тезисті жазу үшін қажет. 

Мақсаты: студентке кесу аймағындағы физика-механикалық процестер туралы 

және олардың кесу жағдайларына (режимдеріне) тәуелділігі туралы жалпы түсінік беру, 

студенттерді кесу процестерін басқаруға үйрету. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Құрылымдық материалдарды өңдеу 

технологиялары бойынша кәсіби білімді қалыптастыру. Білімді, дағдыларды және еңбек 



дағдыларын аспаптық және механикалық өңдеу бойынша оқу бағдарламаларына сәйкес 

материалдарға қол қою. Болашақ мұғалім жастарды политехникалық және оқытудағы 

алғашқы дағдыларды қалыптастыруға үйретеді. Қазіргі заманғы жоғары білікті мамандар 

даярлау. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: кесу (жоңқа жасау) аймағындағы физикалық-механикалық процестер 

және олардың кесу жағдайларына (режимдеріне) тәуелділігі туралы, кесу процестерін 

басқару. 

Істей алу керек: аспаптардың конструктивтік және геометриялық параметрлерін 

анықтау; кесу режимдерін есептеу, өңдеудің ұтымды режимдерін белгілеу; жоңқа түзілу 

жағдайларын реттеу; кесу аймағындағы күштер мен температураны анықтау. 

Дағдысы болу керек: халық шаруашылығының қажеттілігін қамтамасыз ететін 

металл кесетін құралдардың құрылымдық ерекшеліктерін; кесетін құрал 

конструкцияларының ерекшеліктерін зерттеу. 

Құзыретті болу: технологияда көзделген арнайы жарақтарды, құралдар мен 

құрылғыларды жобалауға арналған техникалық тапсырмаларды, стандартты емес 

жабдықтарды, автоматтандыру және механикаландыру құралдарын өндіруге арналған 

техникалық тапсырмаларды әзірлеуге қабілетті; жұмыстарды орындау тәртібін және 

бөлшектерді өңдеу мен бұйымдарды құрастырудың операциялық бағытын анықтай алады; 

 

Құрастыру құрылымын жобалау – 4 кредит 

Пререквизиттер: Машина бөлшектері, машина және механизм теориясы 

Постреквизиттер : пән бойынша білім тезисті жазу үшін қажет. 

Мақсаты: бәсекеге қабілетті өнімді өндіру бойынша техникалық шешімдер 

кешенін іске асыруға, прогрессивті кешенді технологиялық процестер мен жүйелік 

логистика тұжырымдамалары негізінде оны үнемі жетілдіре отырып, оның сапасын 

технологиялық қамтамасыз етуге мамандар даярлаудан тұрады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: машина жасау өндірісінің бұйымдарын 

құрастыру және сынаудың технологиялық процестерін жобалау, есептеу және таңдау 

туралы білімді қалыптастыру. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс:  жоғары механикаландырылған және автоматтандырылған 

процестердің элементтеріне негізделген құрастыру-дәнекерлеу өндірісін заманауи үнемді 

жобалау әдістерінің жиынтығы және қауіпсіз еңбекті қамтамасыз ету мәселелерін шешу.  

Меңгеруі керек: механикалық және басқа да өндірістік цехтарды жобалау және 

қайта құру; жобаланатын цехта ең озық технологиялық процестерді қолдану; 

Дағдыларға ие болу: өңдеу мен құрастырудың жаңа жоғары өнімді әдістерін және 

жоғары өнімді арнайы, агрегаттық және көп позициялы станоктардың жаңа түрлерін 

қолдану. 

Құзыретті болу: технологияда көзделген арнайы жарақтарды, құралдар мен 

құрылғыларды жобалауға арналған техникалық тапсырмаларды, стандартты емес 

жабдықтарды, автоматтандыру және механикаландыру құралдарын өндіруге арналған 

техникалық тапсырмаларды әзірлеуге қабілетті; жұмыстарды орындау тәртібін және 

бөлшектерді өңдеу  мен бұйымдарды құрастырудың операциялық бағытын анықтай 

алады. 

4 курс  

 

№ Цикл Коды және атауы Кредит 

саны 

Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В07133-Машина жасау білім беру бағдарламасы бойынша 

техника және технология бакалавры 



1 БП TUTT 4225 Тетіктердің үйкелу және тозу түрлері    5 7 

2 БП ZhDAA 4225Дәнекерлеу және дәнекерлеудің арнайы 

әдістері 

5 7 

3 БП TKZh 4310 Технологиялық құрал жабдықтар    5 7 

4 БП ZhT 4310 Жинақтау технологиясы 5 7 

 

 

Тетіктердің үйкелу және тозу түрлері   – 5 кредит 

Пререквизиттер: Материалдарды кесу, Кескіш құрал 

Постреквизиттер:  пән бойынша білім тезисті жазу үшін қажет. 

Мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты студенттердің үйкеліс және машиналардың, 

механизмдер мен жабдықтардың қозғалмалы түйісулерінің тозуы және майлау 

материалдарының үйкеліс тораптарының жұмысына әсері туралы білім, білік және 

дағдыларды игеруі болып табылады. Бұл әр түрлі тозуға ұшыраған машина бөлшектерінің 

тозуға төзімділігін арттыру және қалпына келтіру үшін триботехниканың жетістіктерін 

пайдалану саласында кәсіби дайындық кезінде сәтті оқу үшін қажетті шарт; трибос 

кернеулерді жобалау, дайындау және пайдалану саласындағы кәсіби қызметке дайындық. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Бөлшектердің беті және оның геометриясы 

туралы жалпы мәліметтер, үйкеліс және тозу – машиналардың істен шығуының негізгі 

себептері, үйкеліс байланысы кезінде қатты денелердің тозуы, бұзылу механизмдері және 

қатты денелердің тозу түрлері, тозудың молекулалық-механикалық түрлері, тозудың 

коррозиялық-механикалық түрлері, үйкелетін денелердің тозуының үш кезеңі, 

бөлшектердің беті және оның геометриясы туралы жалпы мәліметтер, бөлшектер 

беттерінің физика-химиялық қасиеттері. Машина бөлшектерінің түйіндеріндегі беттік 

энергия, Байланыс және үйкеліс, үйкеліс жұптарының тозу механизмі туралы негізгі 

ұғымдар, механикалық бұзылу түрлері, Машина бөлшектерінің шаршау бұзылуы.  
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: үйкеліс тораптарында құрамында металл бар майлау материалдарын 

қолдану, үйкеліс беттерін абразивті емес өңдеу, трибос кернеулердің техникалық 

сипаттамаларын бөлшектемей қалпына келтіру процестері, триботехникалық 

сипаттамаларды анықтау және есептеу , қорғаныс пленкаларын қалыптастырудағы 

металдардың рөлі . 

Істей алу керек: қатты денелердің физикалық-механикалық сипаттамаларын 

таңдау, үйкеліс түйінін салу сатысында тозумен күресудің жаңа әдістерін ұсыну және 

қолдану, жылжымалы конъюгациялардың триботехникалық сипаттамаларын анықтау 

үшін тәжірибелік зерттеулер жүргізу , 

Дағдыларға ие болу: Автоматты жүйені сауатты әзірлеу, арнайы және жол-

құрылыс машиналары үшін оның статикалық және динамикалық қасиеттерін бағалау, 

жеке сипаттамалардың машина көрсеткіштеріне әсер етуінің негізгі заңдылықтарын білу 

негізінде. 

Құзыретті болу: алынған нәтижелер бойынша қорытынды жасау, Стандарттар мен 

басқа да нормативтік-техникалық құжаттар мен ғылыми әдебиеттерді пайдалану. 

 

Дәнекерлеу және дәнекерлеудің арнайы әдістері – 5 кредит 

Пререквизиттер: Дәнекерлеу көзі, машина жасау технологиясы 

Постреквизиттер:  пән бойынша білім тезисті жазу үшін қажет. 

Мақсаты: арнайы мақсаттағы болаттар мен қорытпаларды дәнекерлеу 

саласындағы кәсіби міндеттерді шешу үшін маманға қажетті құзыреттілік деңгейін 

қамтамасыз ету, арнайы болаттар мен қорытпаларды дәнекерлеу технологиясы мәселелері 

бойынша білім алушыда ақпараттық база құру. 



Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Металл емес материалдарды дәнекерлеу және 

дәнекерлеу" пәнін оқытудың негізгі мақсаты студенттерге пластмассаны дәнекерлеудің 

заманауи әдістерінің технологиялық мүмкіндіктері, сонымен қатар керамикалық және 

графитті материалдарды дәнекерлеу және дәнекерлеу туралы білім беру болып табылады. 

"Металл емес материалдарды дәнекерлеу және дәнекерлеу" пәнінің бағдарламасында 

металл емес материалдарды дәнекерлеу процестерінің теориялық негіздерін; дәнекерлеу 

және дәнекерлеу әдістерін зерделеу; қолмен және механикаландырылған дәнекерлеуге 

арналған жабдықпен танысу; бастапқы материалдар мен дәнекерлеу жіктерінің сапасын 

бақылау әдістерін қарау көзделеді. Бағдарламалық материалды оқып-үйрену 

оқушылардың физика, химия, материалтану және конструкциялық материалдар 

технологиясы, балқытумен дәнекерлеу технологиясы, дәнекерлеу өндірісін 

механикаландыру және автоматтандыру бойынша алған білімдеріне негізделеді.  
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: арнайы болаттар мен қорытпалардың жіктелуін, арнайы болаттар мен 

қорытпалардың негізгі топтарының қасиеттерін, қызметі мен жұмыс шарттарын, арнайы 

болаттар мен қорытпалардың нақты топтарын дәнекерлеу кезінде туындайтын тән 

күрделілігін, арнайы болаттар мен қорытпалардың дәнекерленуін бағалау әдістерін. 

Істеуі керек: арнайы болаттан немесе қорытпадан бөлшектер мен тораптардың 

сапалы дәнекерленген қосылуын алуды қамтамасыз ететін дәнекерлеу тәсілін, 

операциялар жиынтығын, оларды орындау тәртібі мен шарттарын ұтымды тағайындау, 

дәнекерлеудің қабылданған тәсіліне, жасалатын бұйымға қойылатын пайдалану 

талаптарына және қабылданған дәнекерлеу технологиясының ерекшеліктеріне қарай 

арнайы болаттан немесе қорытпадан жасалған бұйымды дәнекерлеуді орындау үшін 

дәнекерлеу материалын таңдау, арнайы Болаттың немесе қорытпаның қабылданған 

дәнекерлеу технологиясын және тағайындалған дәнекерлеу материалын пайдаланған 

кезде дәнекерленгіштігін, қабылданған дәнекерлеу технологиясын оңтайлы жүзеге 

асыруға мүмкіндік беретін дәнекерлеу және қосалқы жабдықты таңдаңыз 

Дағдыларға ие болу: құрылғылардың қажетті дәлдігін есептеу, базалық және 

үйлестіруші құрылғыларды таңдау, қысқыш құрылғылардың бекіту күштерін есептеу,  

Құзыретті болу: арнайы болаттан немесе қорытпадан жасалған бөлшектер мен 

тораптардың сапалы дәнекерленген қосылуын қамтамасыз ететін дәнекерлеу әдісін, 

операциялар жиынтығын, оларды орындау тәртібі мен шарттарын ұтымды тағайындау, 

дәнекерлеудің қабылданған әдісіне байланысты арнайы болаттан немесе қорытпадан 

жасалған бұйымды дәнекерлеу үшін дәнекерлеу материалын таңдау. 

 

Технологиялық құрал жабдықтар   - 5 кредит 

Пререквизиттер: Дәнекерлеу процестерінің теориясы, Кесу теориясы 

Постреквизиттер: пән бойынша білім тезисті жазу үшін қажет. 

Мақсаты: осы пәнді оқыту студенттерді құрылғылардың құрамдас элементтерін 

жобалауға және есептеуге; нақты өндірістік мәселені шешуге арналған құрылғы түрін 

техникалық және экономикалық негізделген таңдауға дайындауға бағытталған. Сондай-ақ 

кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындау: ғылыми-зерттеу; жобалау-конструкторлық; 

өндірістік-технологиялық; ұйымдастыру-басқару. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Өндірісті технологиялық жабдықпен 

қамтамасыз ету және жабдықты монтаждау, технологиялық процестің құрылымы және 

оның сипаттамалары, құралдардың негізгі жабдықпен өзара іс-қимылы, құрал-

саймандарды жабдыққа орнату тәсілдері., Кәсіпорын үшін қажетті технологиялық құрал-

саймандар, құралдарды пайдалану тиімділігін арттыру жолдары, жабдықты жоспар 

бойынша тексеру және тексеру, ақаулар туралы есеп, жабдықтың қызмет ету мерзімін 

ұзарту шаралары. 
Күтілетін нәтижелер: 



Білуге тиіс: технологиялық жарақтың негізгі ұғымдары мен анықтамалары, түрлері 

және оны жобалау әдістері, жарақтың құрамдас элементтері және олардың функциялары, 

көп мақсатты станоктар мен икемді автоматтандырылған өндірістері бар СББ станоктары 

үшін әмбебап-құрама жарақты қолдану ерекшеліктері, тиеу-бағдарлау құрылғыларының 

түрлері, технологиялық жарақты қолданудың экономикалық тиімділігін есептеу 

әдістемесі. 

Істей алу керек: бөлшектерді механикалық өңдеудің әртүрлі түрлеріне арналған 

қуат құрылғыларын таңдау және есептеу, УС элементтерінен қарапайым станоктық 

құрылғыларды Жинау, технологиялық жабдықты қолданудың экономикалық тиімділігін 

есептеу. 

Дағдыларға ие болу: құрылғылардың қажетті дәлдігін есептеу, базалық және 

үйлестіруші құрылғыларды таңдау, қысқыш құрылғылардың бекіту күштерін есептеу,  

Құзыретті болу: өндірістегі қазіргі заманғы өңдеу түрлерінің құрылымы мен даму 

үрдістері туралы білімді қалыптастыру. 

 

Жинақтау технологиясы - 5 кредит 

Пререквизиттер: Машина бөлшектері, машина және механизм теориясы 

Постреквизиттер: пән бойынша білім тезисті жазу үшін қажет. 

Мақсаты: құрастыру жұмыстары, әдетте, слесарь құрастырушылардың физикалық 

еңбегінің едәуір шығындарын талап етеді. Егер жаппай өндіріс жағдайында, мысалы, 

автомобильдер, құрастыру процестерін автоматтандыру және механикаландыру 

құралдары кеңінен қолданылса, онда жеке және кішігірім өндірісте, әсіресе ерекше 

техниканы, жаңа машиналардың эксперименттік үлгілерін жасау кезінде, құрастыру 

жұмыстарын автоматтандыру мәселелері іс жүзінде шешілмеген. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: ірі габаритті бұйымдарды (электр 

генераторлары, турбиналар, ұшақтар, кемелер, станоктар...) өндіру кезінде ағындық 

тұрақты құрастыруды қолданады. Бұл жағдайда құрастырудың әртүрлі сатыларындағы 

бұйымдар қозғалыссыз, арнайы стапельдерде орналастырылады, ал мамандандырылған 

жұмыс орындары (тиісті жабдығы бар жұмысшылар бригадалары) тиісті құрастыру 

операцияларын жүргізе отырып, бұйымнан бұйымға ауыстырылады. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс:  құрастыру кезінде бөліктер бір-біріне қатысты қозғалыссыз немесе 

қозғалмалы түрде қосылады. Мұндай қосылыстарды бөлшектеуге болады, мысалы, 

бөлікті, түйінді ауыстыру үшін (жылжымалы және өтпелі қону, бұрандалы қосылыстар) 

және бөлшектеу мүмкін болмаған кезде, кез-келген элементті (тойтармалы, 

дәнекерленген, жабысқақ...). 

Істей алу: құрастыру Негізгі базалар – түйісетін беттерді байланыстыру арқылы 

біріктірілген құрастыру бірліктері мен бөлшектерін біріктіруден тұрады. Мұндай беттер 

бөлшектердің бір-біріне қатысты орнын анықтайды, ең дәлдікпен орындалады және 

көбінесе машинаның сапасын анықтайды. Осылайша, станоктың калибрі төсектің 

бағыттаушы беттеріне орнатылады және олар арқылы бір бағытта жүре алады. Калибрдің 

қозғалысының дәлдігі (түзулігі) осы төсек беттерінің дәлдігіне байланысты болады – 

машина сапасының маңызды сипаттамаларының бірі. 

Дағдыларға ие болу: құрылғылардың қажетті дәлдігін есептеу, базалық және 

үйлестіруші құрылғыларды таңдау, қысқыш құрылғылардың бекіту күштерін есептеу,  

Құзыретті болу: өндірістегі қазіргі заманғы өңдеу түрлерінің құрылымы мен даму 

үрдістері туралы білімді қалыптастыру. 

 

 

 


