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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



1 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по образовательной программе 

6В11300– Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 

1 ООД PОAK 1111- Право и основы антикоррупционной 
культуры      

5 2 
 

  ООД ENPLVI 1111 Экономика, навыки предпринимательства, 
лидерства и восприимчивости инноваций       

 ООД EBZh 1111 Экология и безопасность жизнедеятельности        

 
Право и основы антикоррупционной культуры     – 5 кредита 
Пререквизиты: История Казахстана Школьная программа  

Постреквезиты: Транспортное право 

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 формирует повышение общественного и 

индивидуального правосознания и правовой культуры обучающихся, формирование системы 

знаний и гражданской позиции по противодействию коррупции как антисоциальному явлению. 
Формирование обучающихся о закономерностях проявления коррупции, представлений о видах 
коррупционных преступлений и их правильной и обоснованной квалификации в современных условиях. 

 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 

кредита 
Пререквизиты: Школьная программа, Математика 

Постреквезиты: 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: Дисциплины рассматривает проблемы деловых и 

предпринимательских навыков и компетенций тесно связанных с более широкими вопросами, 

квалифицированной рабочей силы, миграцией и отношением к предпринимательству. Помогает развить 

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


предпринимательское мышление,  обучение предпринимательским навыкам и критическому мышлению 

способствующему к принятию инновационных решении. 

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 кредита 

Пререквизиты: Для   успешного усвоения дисциплины достаточно знания по анатомии, 

биологии, химии, физике, математике, истории, русскому языку в объеме средней школы. 

Постреквезиты: «Экология и БЖД» студенты могут использовать в профессиональной 

деятельности при разработке мероприятий по повышению безопасности производственной 

деятельности, планировании мероприятий по повышению устойчивости работы объектов 

хозяйствования, планировании мероприятий по защите производственного персонала и населения 

техносферы. 

Цель: сформировать целостное представление об основных закономерностях 

устойчивого развития природы и общества. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина формирует знание обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека от вредных, поражающих факторов, техногенного и 

социального характера, опасностей защиты, событий по ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, охране окружающей среды и естественному 

природопользованию. Дисциплина изучает следующие проблемы: глобальные экологические 

аспекты современности, причины, этапы их становления и последствия, устойчивое развитие 

природы и окружающей среды, международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды и его роль в предотвращении экологического кризиса и обеспечении устойчивого 

развития человечества. 

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 в сфере услуг по образовательной программе 

6В11300– Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 

1 БД PM 2208 - Прикладная механика 4 
 

4 
  БД TM 2208 - Теоретическая механика 

2 БД EOE 2212– Электротехника и основы электроники 5 
 

4 
  БД Ele 2212 – Электроснабжение и оборудование 

3 БД TL 2213-Транспортная логистика 5 
 

4 
  БД OL 2213-Основы логистики 

4 БД OVEDPRMP 2214- Организация ВЭД и правила 
регулирования международными перевозками 

4 
 

4 
 

 БД MOPV 2214- Методологические основы подготовки 
водителей 

5 БД TP 2219 - Транспортное право 4 

 

3 

  БД OOD 2219- Основы офисной документационной работы 

6 БД ATST 2224 - Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте 

4 

 

4 

 

 БД AM 2224 - Автоэксплуатационные материалы 

 

 

Прикладная механика – 4 кредита 

Пререквизиты: Начертательная геометрия и инженерная графика, 

Постреквизиты: Основы проектирования транспортных устройств и сооружений  

Цель: дисциплины ознакомиться с теорией механизмов и машин. Сопротивление материалов, 
Детали машин и основы конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина представляет собой общетеоретические аспекты по 

теории расчета элементов сооружений прививает навыки владения методами расчета 

различных сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, дает ознакомление с 

расчетными схемами сооружений, их правильным составлением. Позволяет освоить основные 

универсальные аналитические методы расчета сооружений при статическом и динамическом 

воздействиях. Уметь пользоваться функции нескольких переменных, дифференциальное и 

интегральное исчисление функций многих переменных, числовые, функциональные, степенные 

ряды, теоремы неявной функции, элементы обыкновенных дифференциальных уравнений, 

элементы теории вероятностей и математической статистики.  
Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основы устройства типовых механизмов и машин;  
основные методы определения кинематических характеристик звеньев и силовых факторов, 
действующих на звенья в процессе работы механизма; основные методы исследования напряжённо-
деформированного состояния и выполнения расчётов на прочность типовых элементов;  методы 
проектных и проверочных расчётов типовых деталей машин; последовательность проектирования 
изделий и основные стадии выполнения конструкторской разработки; основы обеспечения 
взаимозаменяемости элементов конструкции. 

Уметь: пользоваться терминологией, принятой в различных разделах прикладной механики; 
выбирать аналоги и прототипы конструкций при проектировании;  

Иметь навыки: выполнять инженерные расчёты и конструировать несложные типовые 
механические устройства, обеспечивая их работоспособность;  

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

 

 

Теоретическая механика – 4 кредита 

Пререквизиты: Начертательная геометрия и инженерная графика, 

Постреквизиты: Основы проектирования транспортных устройств и сооружений  



 Цель: дисциплины ознакомить силового и динамического анализа механизмов; принципы 

инженерных расчётов на прочность типовых элементов. 

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. 
Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основы методов структурного, кинематического, силового и динамического анализа 
механизмов; принципы инженерных расчётов на прочность типовых элементов изделий.  

Уметь: основы прочностных расчётов и конструирования деталей машин, о последовательности 
проектирования изделий и основных стадиях выполнения конструкторской разработки;  

Иметь навыки: Первичные навыки практического проектирования и конструирования 
механических устройств.  

Быть компетентным: Формировать и развивать творческие начала личности при выполнении 

курсового проекта и углублённой проработке раздела курса в процессе самостоятельной работы 

 

Электротехника и основы электроники – 5 кредита  

Пререквизиты:  Физика. 

Постреквизиты: Основы проектирования транспортных устройств и сооружения 

Цель: Основные понятия электрических цепей. Электрические цепи постоянного тока. 
Электрические цепи синусоидального тока. Электрические цепи трехфазного тока. Магнитные цепи. 
Трансформаторы. Электрические машины. Аппаратура защита и контроля. Электрические измерения.   

Краткое описание дисциплины: дисциплина направлена на предоставление студентам 

глубоких знаний об электрических схемах, методах анализа схем, трансформаторах, двигателях, 

генераторах, а также цифровых электронных схемах. Модуль охватывает основы 

электротехники и электроники для студентов, не изучающих электротехнику, из курсов 

механики, архитектуры и строительства. Электрические схемы начинаются с пересмотра 

основных принципов, включая схемы постоянного тока. Введено понятие узлового анализа 

(метод узловых напряжений) для анализа цепей постоянного тока. Изучаются трехфазные 

системы переменного тока и вводится концепция коррекции коэффициента мощности.  
Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основы теории электрических цепей постоянного, переменного и трехфазного тока, основы 

теории  и принцип действия трансформатора и электрических машин,  важнейшие положения 
метрологии  и основные методы электрических  измерений.   

уметь: применять основные законы и соотношения электрических цепей постоянного, 
переменного и трехфазного тока для их анализа и расчета,  

 Иметь навыки:  : 
Читать электрические схемы и понимать назначение основных узлов элеткрообородувания. 
 
 

Электроснабжение и оборудование – 5кредита 

Пререквизиты:  Физика. 

Постреквизиты: Основы проектирования транспортных устройств и сооружения 

 

Цель: Элементы электронных систем. Аналоговые электронные схемы. Вторичные источники 
питания. Логические элементы и схемы. Цифровые устройства в системах контроля и управления.  

Краткое описание дисциплины: Дисциплина объясняет, как работать с нехимическими 

ячейками, а также с первичными и вторичными ячейками из различных материалов. Подробно 

описывает функции и работу нескольких видов выпрямителей, фильтров и регуляторов 

напряжения и объясняет, как они работают вместе в качестве стабилизаторов мощности. Также 

цифровых электронных схемах использовать цифровую технологию, различные виды 

информационно-коммуникационных технологий. Приводит основные инструменты, тестовые 

устройства и процедуры устранения неполадок для решения наибольшего количества проблем 

за минимальное время. 



 Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: элементную базу современных электронных устройств, характеристики и параметры 
полупроводниковых приборов и интегральных схем, общие правила эксплуатации полупроводниковых 
приборов и интегральных схем.   

уметь: оценивать погрешности измерений и проводить поверку электроизмерительных приборов; 
Иметь навыки:  Выбирать полупроводниковый прибор и интегральную схему для работы в 

электронных схемах, пользуясь справочной литературой. 
 

 

Транспортная логистика – 5 кредита 

Пререквизиты: Грузоведение 

Постреквизиты: Управление грузовой и коммерческой работой,  Контейнеризация грузовых 

перевозок 

Цель: Сущность, основные задачи и принципы транспортной логистики. Процесс управления на 
базе логистической концепции. Логистические функции. Технические средства перегрузки и хранения 

товаров. Структура логистической цепи; Выбор маршрутов движения транспортных средств. 
Организация логистических систем на доставке тарно-штучных грузов. Логистические системы 
доставки навалочных и насыпных грузов. Контейнерные логистические системы.  

Краткое описание дисциплины: Дисциплина обучает связывать навыки доставки грузов и 

пассажиров, в целях минимизации затрат ресурсов. Работать с транспортными потоками, 

устройствами транспорта и его технологическими системами, владеть навыками работы 

транспортными процессами изменяющиеся во времени. Применять методы, модели оценки 

развития системы автотранспортного предприятия. Проектировать процессы хранения, 

транспортировки и его информационного обеспечения. 
Изучив дисциплину, студент должен: 

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

- находить возможности повышения эффективности перевозок исходя из логистической 
концепции; 

Иметь навыки:   Применять логистические принципы управления перевозками. 
Быть компетентным : Решать задачи выбора системы доставки материалов. 
 

 Основы логистики – 5 кредита 

Пререквизиты: Грузоведение 

Постреквизиты: Управление грузовой и коммерческой работой, Контейнеризация грузовых 

перевозок 

Цель:  Основные понятия логистики (Введение в логистику. Объекты логистического управления. 
Логистические операции и функции. Логистические системы и их составляющие. Логистические циклы 
и издержки). Основы логистического менеджмента (Место логистического менеджмента в структуре 
менеджмента фирмы. Ключевые факторы логистики. Взаимодействие логистики с функциональными 
сферами бизнеса. Основные логистические концепции и системы в бизнесе). Функциональные области 

логистики (Функциональные области корпоративной логистики. Поддержка логистического 
менеджмента). 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина формирует  знания по теории и практике 

управления потоковыми процессами на основе инструментов логистики.  Обучает 

интерпретировать основные понятия логистики, применять методы логистической системы 

управления,  Разрабатывать решения по оптимизации логистических издержек при организации 

материально-технического снабжения предприятия, закупок и сбыта товаров на основе методов 

логистического управления и контроль запасов, хранение и обработка материалов на складах, 

экономика вида транспорта, а также распределение и отгрузка.  
Изучив дисциплину, студент должен: 

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



макросистемами; государственное регулирование и поддержка логистических систем. 

Уметь: предлагать качественное производственное обслуживание; разрабатывать 
технологические схемы материалопотоков;  

Иметь навыки:  Управлять базовыми функциями логистической информационной системы в 
логистике; рассчитывать оптимальную структуру складского оборудования;  

Быть компетентным : решать задачи выбора системы доставки материалов. 
 

 

Организация ВЭД и правила регулирования международными перевозками – 4 кредита 

Пререквизиты: Экономика, навыки предпринимательства, лидерства и восприимчивости 

инноваций. 

Постреквизиты: Правила перевозок грузов, Контейнеризация грузовых перевозок. 

Цель: Цель дисциплины создание таможенно-логистической базы, исследует этапы и этапы ее 
проектирования. Концепция развития таможенно-логистической базы предполагает два возможных 
вектора ее формирования: “сверху вниз” и “снизу вверх”. Роль основных инициаторов разработки 

фреймворка, основные принципы и методы построения Использование  концепция в качестве основы 
для дальнейших исследований интеграционных процессов отдельных регионов в систему мировых 
экономических отношений. Основные факторы, влияющие на успех региональных предприятий при 
выходе на мировой рынок, являются уровень развития логистической инфраструктуры и эффективность 
таможенных услуг. В совокупности эти факторы формируют таможенную и логистическую основу 
внешнеэкономической деятельности. Основными факторами этой структуры являются таможенные 
органы, поставщики логистических услуг и участники внешнеэкономической деятельности. У каждого 
из них есть свои интересы и проблемы, которые нужно решить. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина исследует создание этапов таможенно-

логистической базы и  проектирования.  Формирует знания о концепции, методах, моделях 

логистических торговых процессов. Принимает решения по выбору оптимальных 

логистических каналов, логистических цепей и схем во внешнеторговых операциях. Владеет 

требованиями к транспорту, а также к системам хранения и складской обработки грузов. 

Рассматривает  требования к зарубежным партнерам, обучает  применять методы выбора 

логистических посредников. 
Изучив дисциплину, студент должен: 

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

уметь: уяснять смысл и содержание основных юридических понятий; овладение специфической 

юридической терминологией;  
Иметь навыки:  Изучение основных положений таких базовых отраслей казахстанского права 

как:  
Быть компетентным : конституционное, гражданское, уголовное и административное право 
 

 

Методологические основы подготовки водителей – 4 кредита 

Пререквизиты: Право и основы антикоррупционной культуры , Организация перевозок и 

управление движением  

Постреквизиты: Служба дорожной полиции, Дорожные условия и безопасность дорожного 

движения, Технические средства организации дорожного движения.      
Цель: Роль подготовки водителей в обеспечении БД. Основные принципы и правила обучения. 

Преподаватель как организатор учебного процесса. Требования к мастеру производственного обучения 
вождению. Обязанности мастера производственного  обучения вождению. Психофизиологические 

основы водительского мастерства. Методика обучения вождению автомобиля. Профмастерство и 
надежность водителей. Водительские навыки и их формирование. Психологическая подготовка 
водителей. Автомобильные тренажеры. Классификация тренажеров. Автодромы. Ситуационное 
обучение водителей. Идеомоторика как метод подготовки водителей.  

Краткое описание дисциплины: Дисциплина реализует методические основы подготовки 
водителей автотранспортных средств, формирует представления о месте и роли подготовки водителей в 
автотранспортном комплексе. Прививает  навыки  исследования рабочих процессов и управления 



самоходной техникой. Усваивает теоретические знания, направленные на снижение уровня опасности 

при управлении транспортными средствами и предупреждение дорожно-транспортных происшествий . 
Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основы методологии подготовки водителей. 
уметь: ориентироваться по карте, об овладении методами исследования и анализа ДТП, изучении 

основных направлений деятельности служб; 
 Иметь навыки: организации движения в дорожных органах, оформлении письменных работ. 
 

 

Транспортное право – 4 кредита 

Пререквизиты: Право и основы антикоррупционной культуры      
Постреквизиты: Основы ВЭД и правила регулирования международными перевозками, 

Транспортная логистика.  

Цель: Предмет и система транспортного права. Источники правового регулирования. Понятие и 
содержание транспортных правоотношений. Субъекты транспортного права. Правовые основы 

управления транспортным комплексом. Юридические вопросы тарифов и дополнительных сборов на 
транспорте. Осуществление и защита хозяйственных прав и обязанностей. Правовое регулирование 
договора перевозки. Юридическая природа обязательств и договоров по перевозкам. Особенности 
договора перевозки грузов в прямом смешенном сообщении. Понятие договора перевозки пассажиров, 
правовые основы международных перевозок, регулирование транспортной экспедиции в странах СНГ. 
Страхование на транспорте. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина формирует базовые представления о правовом 

регулировании морского, воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта в 

государственной и частной сферах. Обеспечивается знание международных и внутренних 

источников, а также основных государственных и частных учреждений и необходимых 

стимулов для подхода к этому сектору.  Изучает метод анализа правовых аспектов, связанных с 

организацией транспорта, профессиональных навыков, которые могут быть использованы в 

логистическом и интермодальном секторах, овладения технико-правовым языком сектора и 

способностью управлять конкретными трудовыми отношениями на транспорте.  
 Изучив дисциплину, студент должен: 

знать:  
- ориентироваться и аналитически воспринимать явления правовой действительности; 
- использовать на практике правовые знания; 

- анализировать, самостоятельно мыслить, иметь определенную методологическую базу для 
усвоения предмета; 

уметь: 

- понимать суть складывающейся правовой ситуации; 
- самостоятельно расширять кругозор, развивать способности к правоприменительной 

деятельность 
Иметь навыки:  - работы с текстами нормативно-правовых актов; 
- решение возникающих ситуаций с позиции права; 

Быть компетентным :  работать над собой, для развития активной жизненной позиции. 
 

Основы офисной документационной работы – 4 кредита 

Пререквизиты: Право и основы антикоррупционной культуры      
Постреквизиты: Основы ВЭД и правила регулирования международными перевозками 

Цель: Цель дисциплины использование стандартов в области основ офисной документационной 
работы при выявлении и документировании юридических фактов. В дисциплине" ООДР " дается обзор 

важности основ ведения документационной работы на государственном языке, обсуждается применение 
стандартов в области ДР и документации, а также рассматриваются основные аспекты офисной 
документационной работы. Перечисляются и разъясняются безопасные методы хранения и передачи 
конфиденциальной информации. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплины формирует стандарты  в области основ 

офисной документационной работы при выявлении и документировании юридических фактов. 

Основные понятия ведения документационной работы на государственном языке, обсуждается 



применение стандартов в области документации. Перечисляются и разъясняются безопасные 

методы хранения и передачи конфиденциальной информации.  
 Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: составление и формирование документов, организация служб делопроизводства, 
совокупность работ, связанных с созданием документов, их регистрацией, классификацией, движением, 

учета и хранение.   
уметь:  определять значение документационного обеспечения управления; историю письменных 

коммуникаций;  
Иметь навыки:  Основные понятия и нормативные документы по делопроизводству;  
Быть компетентным :  Документы регламентирующие процесс делопроизводства на 

предприятиях. 
 

 
Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте – 4 кредита 

Пререквизиты: Физика, Организация перевозок и управление движением  

Постреквизиты: Автоматизированные системы управления, Управление эксплуатационной 

работой и качеством перевозок  

Цель: Основные понятия, цели и принципы автоматических  устройств. Классификация и 
характеристики элементов автоматики. Эксплуатационные основы железнодорожной  автоматики. 
Системы  путевой  автоблокировки. Рельсовые цепи. Разновидности реле и их  исполнительная часть. 

Системы электрической  централизации стрелок и сигналов. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина изучает основные элементы и системы 

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, предназначенные для управления 

технологическим процессом на железнодорожном транспорте, обеспечивая  безопасность 

движения поездов и качества обслуживания пассажиров. 

Изучив дисциплину, студент должен: 
 знать: теоретические основы о понятиях  и принципах автоматических устройств. 
уметь: работать с основными  теоретическими  положениями  курса: системами  и  методами  

эксплуатации устройств  автоматики, телемеханики  и  связи.  
Иметь навыки: эксплуатация  устройств  автоматики, телемеханики  и  связи.  
 

Автоэксплуатационные материалы – 4 кредита 

Пререквизиты: Физика, Организация перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Автоматизированные системы управления, Организация дорожного 

движения 

Цель: Правила проведения физико-химических анализов с горюче-смазочными материалами. 
Порядок выбора конкретной марки топлива. Физико-химические и эксплуатационные качества 
материалов. Применение пластичных смазок. Антифрикционных покрытий и паст для ремонта и 
обслуживания различных узлов автотранспорта. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина предназначена для ознакомления с основными 

курсами восстановления, факультативными курсами, общей безопасностью и знаниями. Курс 

предоставляет историческую информацию об автомобильной промышленности, методы 

проектирования отдельных элементов автомобильных дорог, информацию об исследованиях, 

документации и планировании проекта восстановления. Обучает оценивать и ориентироваться 

в современных информационных потоках и адаптироваться к динамично меняющимся 

явлениям и процессам в области профессиональной деятельности. 
Изучив дисциплину, студент должен: 

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

уметь: рационально применять автомобильные эксплуатационные материалы; владеть методикой 
расчета потребности в ресурсах материалов;  

Иметь навыки: владеть практическими навыками применения нормативных материалов для 
организации работы; 

 Быть компетентным :  В технической эксплуатации автомобильных транспортных средств. 



3 курс  

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по образовательной программе 

6В11300– Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 

1 БД TUPKG 3214 - Технические условия погрузки и 
крепления грузов 

4 
 

6 
 

 БД AD 3214 - Автомобильные дороги 

2 БД PPG 3216-Правила перевозок грузов 3 

 

5 

  БД EDTP 3216-Экспертиза дорожно-транспортных 
происшествий 

3 БД UGKR 3217 - Управление грузовой и коммерческой 
работой 

5 
 

6 
 

 БД TSODD 3217 - Технические средства организации 
дорожного движения 

4 БД UERKP 3220- Управление эксплуатационной работой и 
качеством перевозок 1 

5 
 

5 
 

 БД ODD 3220- Организация дорожного движения  1 

5 БД UERKP 3221- Управление эксплуатационной работой и 
качеством перевозок 2 

5 
 

6 
 

 БД ODD 3221- Организация дорожного движения  2 

6 БД ZhDSU 3223-Железнодорожные станции и узлы 3 
 

6 
  БД BTS 3223 – Безопасность транспортных средств  

7 БД TGS 3225 - Транспортно – грузовые системы 3 
 

5 
  БД TOPDD 3225 - Теоретические основы правил дорожного 

движения 

8 БД PTETSBT 3227 - ПТЭ и технические средства 
безопасности на транспорте 

5 
 

6 
 

 БД HTP 3227-Характеристика транспортных потоков 

9 ПД TRPT 3310-Технология работы промышленного 
транспорта 

5 
 

6 
 

 ПД PT 3310 – Промышленный транспорт 

10 ПД АР 3310-Автомобильные перевозки 5 
 

6 
  ПД ETS 3310-Экспертиза транспортных средств 

 
Технические условия погрузки и крепления грузов – 4 кредита 

Пререквизиты: Грузоведение, Взаимодействие видов транспорта  

Постреквизиты: Хладотранспорт и основы теплотехники, Контейнеризиация грузовых 

перевозок. 

Цель:   Общие требования к размещению и креплению грузов на подвижном составе. 

Требования к подвижному составу. подготовка грузов к перевозке, требования к погрузке и 

выгрузке. средства крепления  грузов в вагонах. Разработка, утверждение и изменения ТУ, 

МТУ, НТУ. Силы, действующие на груз при перевозке. Методика определения способов 

размещения и крепления грузов. Размещение и крепление лесоматериалов. Размещение и 

крепление металлолома и металлопродукции. Размещение и крепление длинномерных грузов. 

Размещение и крепление машин на колесном ходу. Размещение и крепление железобетонных 

изделий и конструкций. Технические условия размещения и крепления грузов в крытых вагонах. 

Размещение и крепление универсальных и специализированных контейнеров. Условия 

размещения в подвижном составе грузов мелких фракций, перевозимых насыпью.  
 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина распространена в погрузочно-

разгрузочных отраслях, логистике и промышленного транспорта. Дает знания по 

специфическим свойствам и объемно – массовым характеристикам грузов, а также принципов 

их размещения и закрепления на подвижном составе железных дорог. Позволяет успешно 



решать задачи улучшения использования грузоподъемности и вместимости вагонов, 

обеспечение безопасности движения поездов и сохранности грузов при перевозках. 
Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: физико – химические свойства и объемно – массовые характеристики основных массовых 
грузов, влияющих на условия перевозки, перегрузки и хранения, виды тары и упаковочные материалы, 

обеспечивающие сохранность перевозимых грузов, способа размещения и закрепления груза в вагоне, 
основные принципы и пути сокращения потерь грузов в пути следования.    

Уметь: правильно классифицировать груз и определять его группу в тарифной, плановой и 
учебной номенклатуре; выбрать тип тары, упаковочные материалы и провести расчеты на прочность, в 
соответствии с транспортной характеристикой груза;  

Иметь навыки:  определить оптимальные условия перевозок и комплекс мероприятий по 
сокращению потерь груза;  

Быть компетентным : правильно разместить груз в вагоне и рассчитать мощность элементов 
крепления. 

 

 

Автомобильные дороги – 4 кредита 

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением, Транспортное право  

Постреквизиты: Служба дорожной полиции, Дорожные условия и безопасность дорожного 

движения. 

Цель: Цель дисциплины  представляет собой общее введение в дорожное законодательство для 
инженеров-дорожников, работающих во всех сферах, но он будет представлять особый интерес для тех, 
кто занимается техническим обслуживанием, анализа причин дорожно-транспортных происшествий и 
технической документации, объектов транспортной инфраструктуры. Проектированием, Управлением 
развитием и Правами на проезд, основные элементы автомобильных дорог, принципы планировки 
городов. Будут рассмотрены практические примеры различных проблем, вытекающих из закона, в том 
числе от делегатов, если будет дано предварительное уведомление. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина формирует у обучающихся представления, о 

возможных конструктивных решениях и технологий, применяемых при проектировании и 

строительстве автомобильных дорог, а также способности к реализации и технико-

экономического обоснования проектных решений и методов строительства автомобильных 

дорог. 
Изучив дисциплину, студент должен: 

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

- методы технико-экономического обоснования выбора оптимальных решений организации 
строительства и ремонта автомобильных дорог; 

- методы учета и отчетности в дорожных организациях с использованием АСУС; 
- методику разработки годовых планов.   
уметь: 
- Рассчитать основные технико-экономические показатели; 
- провести обработку результатов нормативного наблюдения методом хронометража работников и 

административно-управленческого персонала. 
Иметь навыки:  Рассчитать заработную плату в бригадах с учетом коэффициента трудового 

участия. 
 
Правила перевозок грузов – 3 кредита 

Пререквизиты: Грузоведение, Организация перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

 

Цель: Целью изучения дисциплины является изучения принципов осуществления доставки грузов 
от производителя потребителю при помощи транспортных средств, методы и средств защиты от 
опасностей, экобиозащитной техники, мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний на транспорте. Получение навыков осуществления 
доставки продукции от производителя конечному потребителю с использованием принципов и методов 
современной логистики. 



Краткое описание дисциплины: Дисциплина обучает овладение знаниями о современных и 

перспективных направлениях совершенствования условий перевозок грузов, приобретения 

навыков по составлению заявок на перевозку и отчетных документов, актов, претензий и 

договоров на эксплуатацию подъездных путей, приложений к перевозочным документам. Дает 

представление о использовании водных путей международного и внутреннего права. Правовые 

аспекты судов, включая национальность, продажу, владение и управление, финансовые аспекты 

и аспекты безопасности, такие как строительство, продажа, морское страхование. 

 
Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: порядок составления планов перевозок и учетной карточки выполнения плана перевозок, 
правила приема к перевозке и выдачи грузов получателям, порядок заполнения перевозочных 

документов, условия перевозок грузов, порядок эксплуатации подъездных путей, порядок составления 
актов, предъявление и рассмотрений претензий. 

уметь: составлять заявки на перевозки учетные и отчетные документы, выбирать условия 
перевозки грузов, определять сроки погрузки, выгрузки и доставки грузов, составлять акты и претензии, 
о мероприятиях, направленных на совершенствование условий перевозок и взаимодействия между 
различными видами транспорта при выполнении перевозочного процесса; 

Иметь навыки:  О нормах точности взвешивания грузов и естественной убыли массы грузов при 
перевозках, о современном состоянии, направлениях развития и применения наиболее прогрессивных 

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

Экспертиза дорожно-транспортных  происшествий – 3 кредита 

Пререквизиты: Транспортное право, Организация перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы  

Цель: Цели и задачи экспертизы. Компетенция, права и обязанности эксперта и специалиста.  Этапы 

экспертизы. Заключение эксперта. Равномерное движение, торможение, накат. Методика  анализа наезда 
автомобиля на пешехода, велосипедиста и мотоциклиста. Методика анализа наезда на пешехода, 
велосипедиста и мотоциклиста,   Осмотр места ДТП. Осмотр следов и мелких предметов, находящихся 
на месте ДТП. Осмотр трупа. Осмотр и проверка технического состояния транспортных средств. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина ознокамливает с обязанностями    роли 

полиции по управлению дорожным движением и безопасности в нем Обучает планировать, 

проектировать и контролирует дорожные работы, обеспечивает всестороннее обучение по 

расследованию и предотвращению столкновений с учетом   рентабельности в области техники 

безопасности. Обучает и вооружает знаниями, уверенностью и компетентностью, чтобы 

обучающийся мог вносить эффективный вклад в процесс обеспечения безопасности дорожного 

движения и управления от имени полицейской службы . 
Изучив дисциплину, студент должен: 

знать - общие вопросы положения регулирования дорожного движения - дорожные знаки; - 
дорожные разметки; - светофорное регулирование, - методы и средства управления координированного 
регулирования;  

уметь: - организовать регулирование дорожным движением - определять применение дорожных 
знаков в различных условиях движения;  

Иметь навыки: - проводить особенности регулирования движения с помощью дорожной 
разметки; 

Быть компетентным :  умело внедрять светофорное регулирование на перекрестках. 
 

 

 

Управление грузовой и коммерческой работой – 5 кредита 

Пререквизиты: Грузоведение, -Взаимодействия видов транспорта 

Постреквизиты: Контейнеризация грузовых перевозок, Автомотизированные системы 

управления 

Цель: Технология выполнения грузовых  и коммерческих начальных операций с грузами. Договор 
на перевозку грузов по железным дорогам. Перевозочные документы. Порядок исчисления сроков 
доставки. Ответственность перевозчика за их невыполнение. Технологические операции при выдаче и 



выгрузке грузов. Организация работы товарных контор. Учет и отчетность при перевозках грузов 

железнодорожным транспортом. Организация работы технологических центров по обработке 
перевозочных документов. Виды сообщений. классификация перевозок. Маршрутизация перевозок 
грузов с мест погрузки. Виды маршрутов и их значения. Концентрация грузовой работы на станциях. 
Классификация грузовых станций. Классификация и устройство транспортно- складских комплексов 
(ТСК). Технические средства для измерения. Массы грузов. Перевозочные документы. Маркировка 
грузов. Подготовка подвижного состава к погрузке. Операции, производимые  на станциях в пути 
следования грузов и назначения 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина использует основные положения организации 

грузовой и коммерческой работы, методики определения технико-экономического результата, 

маршрутизации. Обучает использование вагонов по времени, грузоподъемности,  сохранности 

грузов, применения прогрессивной технологии и современных средств вычислительной 

техники и т.д.  Подготавливает  квалифицированных специалистов по транспорту и 

инженерной деятельности на основе приобретенных знаний в области грузовой и коммерческой 

работы. 
Изучив дисциплину, студент должен: 

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

рыночных отношений, основы оперативного планирования перевозок, современные методы транспортно 
– экспедиционного обслуживания юридических и физических лиц, перевозок грузов в, прямых 
смешанных и международных сообщениях.  

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

Иметь навыки:  Владеть методикой оценки получения экономического эффекта от мероприятия 
по совершенствованию технического оснащения и технологии грузовой и коммерческой работы, 
организации вагонопотоков с мест погрузки,  

Быть компетентным : Осуществления мероприятий по обеспечению безопасности движения 
поездов, сохранности перевозимых грузов и защиты окружающей среды при перевозке различных 
грузов особенно при перевозке опасных, тяжеловесных и сыпучих грузов.   

 

Технические средства организации дорожного движения – 5 кредита 

Пререквизиты: Методологические основы подготовки водителей  

Постреквизиты: Техническая эксплуатация автомобилей, Дорожные условия и безопасность 

дорожного движения  

Цель: Основные термины и определения, используемые в ТС ОДД. Классификация технических 
средств. Показатели эффективность применения технических средств. Типы светофоров. Конструкция 
светофоров. Размещение и установка светофоров. Критерии ввода светофорной сигнализации. 
Управление движением по отдельным направлениям перекрестка. Задержки транспортных средств. 

Принципы автоматизированного проектирования режима светофорной сигнализации. Назначение и 
классификация дорожных контроллеров. Назначение и классификация детекторов транспорта. 
Технические средства координированного управления. Дорожные знаки. Дорожная разметка 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина формирует  у обучающихся систему научных и 
профессиональных знаний в области рациональной организации транспортного процесса и 
представления о существующих технических средствах организации дорожного движения, 
теоретических положениях и подходах к применению технических средств организации дорожного 

движения. Изучает дорожные знаки, дорожную разметку, дорожные светофоры, режимы работы 
светофорной сигнализации, основы адаптивного управления, средства организации движения 
пешеходных потоков. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

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



уметь: проводить обследование дорог, оценивать режимы движения транспортных потоков и 

безопасности движения;  
Иметь навыки:  Разрабатывать мероприятия по повышению транспортно – эксплуатационных 

качеств дорог и безопасности движения. 
 

Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок 1 – 5 кредитов 

Пререквизиты: Автоматика, телемеханика и связь на транспорт, Организация перевозок и 

управление движением 

Постреквизиты: Автоматизированные  системы управления 
Цель: Динамика развития железнодорожного транспорта в республике. Применение  новейших 

достижений науки и техники на ж.д.. Основы управления эксплуатационной работой  ж.д. Основы 
управления эксплуатационной работой станций. Классификация станций по их основному назначению и 
объему работ. Технология и нормирование маневровой  работы. Основы теории и практики в 
производстве маневров. Методика нормирования маневровой работы. Расчет норм времени на 
расформирование и окончание формирования составов поездов. Технология сборки подобранных по 

назначениям групп вагонов (расформирование  и  формирование одногруппных  поездов). Управление 
эксплуатационной работой промежуточной станции. Технологические операции, выполняемые  с  
поездами  и  вагонами. Управление эксплуатационной работой участковой станции. Технология, 
производственная характеристика и назначение участковой станции. Управление эксплуатационной 
работой сортировочных станций. Технология, производственная характеристика и назначение 
сортировочной станции. Технология работы станционного технологического центра (СТЦ). 
Механизация и автоматизация операций по обработке документов. Взаимодействие  в  работе  основных  
элементов  станции  между  собой  и  с  прилегающим участками. Общие положения. Показатели работы 

системы «Парк  приема--сортировочная горка». Технология работы сортировочных горок и их 
перерабатывающая способность. Технология обработки поездов в сортировочном парке. Технология 
обработки поездов своего формирования и транзитных поездов. Показатели  работы  системы  « 
Сортировочный пункт – вытяжной  путь  формирования». Показатели работ  системы  «Парк 
отправления – прилегающие  участки». Особенность функционирования  систем  нестандартных  
станций. Технология  работы  с  местными  вагонами. Особенности  организации  маневровой  работы с  
местными  вагонами. Планирование, управление и руководство работой станции. Основные показатели, 

учет и анализ  работы  станции. Принципы  построения  АСУ  сортировочной  станции. Работа  станции  
в  зимних условиях. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина обучает принципам управления эксплуатационной 
работой транспорта, техническими средствами на транспорте, производственной деятельностью всех 
подразделений железных дорог, направленной на обеспечение перевозочного процесса, оперативные 

решения по обслуживанию перевозок грузов и пассажиров. Применяет управленческие решения в 

области работы транспортных объектов, использует алгоритмы деятельности, связанных с 

организацией, управлением и обеспечением безопасности движения и эксплуатация транспорта.  
Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: общие принципы эксплуатационной работой железных дорог, основанные на применении 

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

уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных условиях, 
создавать передовую технологию работы железнодорожных станций, других железнодорожных 
подразделений с использованием передовых методов производственников в оперативных условиях; 

Иметь навыки:  принимать решения по обслуживанию перевозочного процесса с учетом 
эффективного использования подвижного состава на основе деятельности подразделений 
железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов сети); 

Быть компетентным :  выполнять технико – экономические расчеты по мероприятиям 
обеспечивающим эффективность работы железнодорожного транспорта. 

 

Организация дорожного движения  1 – 5 кредита 

Пререквизиты: Право и основы антикоррупционной культуры     , Организация перевозок и 

управление движением 



Постреквизиты: Служба дорожной полиции, Дорожные условия и безопасность дорожного 

движения. 

Цель: Развитие автомобилизации и дорожного движения. Структура организации дорожного 
движения. Управление дорожной полиции и службы безопасности дорожного  движения. Транспортный 
поток. Пешеходный поток. Понятие о пропускной способности. Улично-дорожная сеть. Исследование 
дорожного движения. Практические мероприятия по организации  дорожного движения . Движение на 
перекрестках. Круговое движение. Движение пешеходов. Движение маршрутного пассажирского 
транспорта. Временные автомобильные стоянки. Движение в темное время суток.  

Краткое описание дисциплины: Дисциплина изучает комплекс мероприятий, обеспечивающих 
экономичный и безопасный уровень, формирующий дорожное движение в жесткой системе. 
Рассматривает порядок дорожного движения, дорожных знаков, их назначение и характер, порядок 
расположения светофоров и их значение. Рассмотрение принципов организации дорожного движения. 
Изучение организации дорожного движения по этим принципам. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные положения нормативных документов по обеспечению организации дорожного 

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

Уметь: оценивать последствия развития автомобилизации, разрабатывать конкретные 

мероприятия по оперативной организации дорожного движения, вносить предложения по организации 
постоянных, временных и задержанных стоянок транспорта, оценивать экономические и экологические 
результаты внедрения мероприятия о ОДД, 

Иметь навыки:   исследовать эффективность организации движения транспортных и пешеходных 
потоков, исследовать материалы ДТП,  

Быть компетентным :  разрабатывать проектные решения по организации движения.    
 

Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок 2 – 5 кредитов 

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением,  Автоматика, 

телемеханика и связь на транспорте,   
Постреквизиты: Автоматизированные  системы управления 
Цель: Динамика развития железнодорожного транспорта в республике. Применение  новейших 

достижений науки и техники на ж.д.. Основы управления эксплуатационной работой  ж.д. Основы 
управления эксплуатационной работой станций. Классификация станций по их основному назначению и 

объему работ. Технология и нормирование маневровой  работы. Основы теории и практики в 
производстве маневров. Методика нормирования маневровой работы. Расчет норм времени на 
расформирование и окончание формирования составов поездов. Технология сборки подобранных по 
назначениям групп вагонов (расформирование  и  формирование одногруппных  поездов). Управление 
эксплуатационной работой промежуточной станции. Технологические операции, выполняемые  с  
поездами  и  вагонами. Управление эксплуатационной работой участковой станции. Технология, 
производственная характеристика и назначение участковой станции. Управление эксплуатационной 
работой сортировочных станций. Технология, производственная характеристика и назначение 

сортировочной станции. Технология работы станционного технологического центра (СТЦ). 
Механизация и автоматизация операций по обработке документов. Взаимодействие  в  работе  основных  
элементов  станции  между  собой  и  с  прилегающим участками. Общие положения. Показатели работы 
системы «Парк  приема--сортировочная горка». Технология работы сортировочных горок и их 
перерабатывающая способность. Технология обработки поездов в сортировочном парке. Технология 
обработки поездов своего формирования и транзитных поездов. Показатели  работы  системы  « 
Сортировочный пункт – вытяжной  путь  формирования». Показатели работ  системы  «Парк 

отправления – прилегающие  участки». Особенность функционирования  систем  нестандартных  
станций. Технология  работы  с  местными  вагонами. Особенности  организации  маневровой  работы с  
местными  вагонами. Планирование, управление и руководство работой станции. Основные показатели, 
учет и анализ  работы  станции. Принципы  построения  АСУ  сортировочной  станции. Работа  станции  
в  зимних условиях. 



Краткое описание дисциплины: Дисциплина формирует у обучающихся  общие сведения 

об эксплуатационной работе железнодорожного транспорта, его инфраструктуре, организации и 

планировании работы. Определяет навыки в эксплуатационных и экономических показателях 

работы подразделений железнодорожного транспорта. Позволяет обучающимся изучить 

систему мер по организации и управлению текущей эксплуатационной работой железных 

дорог, направленных на обеспечение выполнения плана и оперативных заданий по перевозкам 

при рациональном использовании технических средств. 
Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: общие принципы эксплуатационной работой железных дорог, основанные на применении 
передовой техники и технологии, работы отдельных железных подразделений с учетом применения 
автоматизированной системы управления сетью железных дорог, дорогой и входящими в нее 
подразделениями, теоретические основы по оптимизации производственных процессов 
железнодорожных станций и узлов, а следовательно, и всего комплекса, входящего в технологию их 

работы с учетом экономической эффективности при выполнении плановых заданий. 
уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных условиях, 

создавать передовую технологию работы железнодорожных станций, других железнодорожных 
подразделений с использованием передовых методов производственников в оперативных условиях; 

Иметь навыки:   Принимать решения по обслуживанию перевозочного процесса с учетом 
эффективного использования подвижного состава на основе деятельности подразделений 
железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов сети),  

Быть компетентным :  Выполнять технико – экономические расчеты по мероприятиям 
обеспечивающим эффективность работы железнодорожного транспорта. 

 

 

Организация дорожного движения  2 – 5 кредита 

Пререквизиты: Право и основы антикоррупционной культуры, OPUD 2206 – Организация 

перевозок и управление движением,   

Постреквизиты: Дорожные условия и безопасность дорожного движения 

Цель: Цели управления дорожным движением, тип перекрестка, выбор перекрестка, 
производительность перекрестка, без сигнализации, сигнализация, кольцевая развязка, развязка, 
пользователь дороги, пешеходы, велосипедисты, управление движением, распределение дорожного 
пространства, управление полосами движения, функциональный дизайн, знаки и дорожная разметка, 
развязка, пандус планировки, замеры, железнодорожные переезды, железнодорожный переезд, 
пешеходный переход, переход для велосипедистов, велосипедные дорожки, терминальные процедуры 
для велосипедных дорожек. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина рассматривает управление дорожным 

движением, тип перекрестка, выбор перекрестка, производительность перекрестка, без 

сигнализации, сигнализация, кольцевая развязка, развязка, пользователь дороги, пешеходы, 

велосипедисты, управление движением, распределение дорожного пространства, управление 

полосами движения, функциональный дизайн, знаки и дорожная разметка, развязка, пандус 

планировки, замеры, железнодорожные переезды, пешеходный переход, переход для 

велосипедистов, велосипедные дорожки, терминальные процедуры для велосипедных дорожек.  

Изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: основные положения нормативных документов по обеспечению организации дорожного 

движения, теоретические основы организации движения, основные пути решения проблемы 

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

Уметь: оценивать последствия развития автомобилизации, разрабатывать конкретные 
мероприятия по оперативной организации дорожного движения, вносить предложения по организации 

постоянных, временных и задержанных стоянок транспорта, оценивать экономические и экологические 
результаты внедрения мероприятия о ОДД; 



Иметь навыки:   Исследовать эффективность организации движения транспортных и 

пешеходных потоков, исследовать материалы ДТП,  
Быть компетентным :  разрабатывать проектные решения по организации движения. 
 

Железнодорожные станции и узлы – 3 кредита 

Пререквизиты: Обеспечение безопасности движения на транспорте 

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы  

Цель: дисциплины ознакомится с значением железнодорожных станций и узлов.  Раздельные 

пункты. Пассажирские и технические пассажирские станции. Грузовые станции. Специализированные 
грузовые станции. Участковые станции. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина использует теоретические основы 
производственных условии, создает передовую технологию работы транспортных объектов с 
использованием передовых методов работы, в оперативных условиях принимает решения по 
обслуживанию перевозочного процесса с учетом эффективного использования транспортных средств на 
основе анализа деятельности транспортных объектов. Выполняет технико-экономические расчеты по 

мероприятиям, обеспечивающим эффективность работы транспорта. Обучение  расчета  устройств 

железнодорожных станций и узлов с применением современных методов влияющих на 

перевозочный процесс. 
Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: общие принципы об устройствах и конструкциях станций, узлов и их элементов во 
взаимосвязи с технологией работы, теорию расчета этих устройств и современные методы 
проектирования новых и переустраиваемых станций и узлов с учетом последних достижений науки и 
техники, оптимальных методов эксплуатации и взаимодействия железных дорог с другими видами 
транспорта. 

уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных условиях; 
создавать передовую технологию проектирования и реконструкции железнодорожных станций и узлов, 

а также других железнодорожных подразделений с использованием передовых методов;  
Иметь навыки: принимать решения по обслуживанию перевозочного процесса с учетом 

эффективного использования путевого развития и подвижного состава на основе анализа деятельности 
подразделений железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов сети и др.);  

Быть компетентным :  выполнять технико – экономические расчеты по мероприятиям 
обеспечивающим эффективность работы железнодорожного транспорта.    

 

 

Безопасность транспортных средств – 3 кредита 
Пререквизиты: Обеспечение безопасности движения на транспорте. 
Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы  

Цель: Виды безопасности автомобиля. Эксплуатационные свойства автомобиля. Компоновочные 
параметры автомобиля. Тяговая и тормозная динамичность автомобиля. Устойчивость и управляемость 
автомобиля. Плавность хода легкового автомобиля. Влияние износа протектора на эксплуатационные 

свойства. Виды информативности автомобиля. Обзорность и звуковая информативность автомобиля. 
Рабочее место водителя. Оценка пассивной безопасности. Внутренняя пассивная безопасность. Внешняя 
пассивная безопасность. Послеаварийная безопасность.   

 
Краткое описание дисциплины: Дисциплина рассматривает требования к безопасной работе 

транспортных средств, их техническое обслуживание и проведение плановых ремонтных работ и 
анализа причин дорожно-транспортных происшествий и технической документации. Изучает 
обязанности и ответственность за безопасность транспортных средств. Рассматривает свойства 

транспортных средств, определяющие безопасность после аварии и экологической безопасности. 
Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: активную и пассивную безопасность, нормативные документы и законодательные акты в 
отношении элементов безопасности транспортных средств; габаритные параметры автомобиля, 
компоновочные параметры автомобиля, тяговая и тормозная динамичность автомобиля; устойчивость 
автомобиля, проходимость, устойчивость автомобиля; пассивная безопасность, биомеханика основных 
видов ДТП. 

уметь: определять колебания автомобиля, комфортабельность и плавность хода автомобиля; 
износ шин, влияние износа протектора на эксплуатационные свойства; 



 Иметь навыки: внутреннюю, внешнюю и дополнительную информативность; обзорность 

автомобиля, звуковая информативность автомобиля;  
 

 

Транспортно – грузовые системы – 3 кредита 

Пререквизиты: Грузоведение 

Постреквизиты: Управление грузовой и коммерческой работой 
Цель: Отрасли логистики и складирования включают в себя хранение и распределение товаров и 

продуктов между поставщиками и клиентами. Приобретите ценные навыки в области цепочки поставок, 
включая прием и отправку товаров, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 
составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 
грузов, обладать профессиональными навыками в чтении схем дифференцирования тарифов, удельных 
тарифных ставок и уметь использовать методы изучения потребности пассажиров в передвижениях, 
сбор и обработку заказов, инвентаризацию и управление перевозками. безопасно перевозить пассажиров 
или грузы между пунктами назначения,  

Краткое описание дисциплины: Дисциплина дает  знания о грузовых терминалах для 

организации перевозок грузов различными видами транспорта. Обучает рационально 

использовать базовую терминологию системного анализа применительно к 

транспортно−грузовым системам. Использовать системный подход к организации перевозок 

груза, планировать техническое обслуживание средств транспортно−грузовым систем. 

Оптимизировать параметры транспортного процесса, производить расчет 

погрузочно−разгрузочных работ. 
Изучив дисциплину, студент должен: 

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

железнодорожных станций и узлов.  
уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных условиях, 

создавать передовую технологию работы железнодорожных станций, других железнодорожных 
подразделений с использованием передовых методов производственников в оперативных условиях; 

Иметь навыки: принимать решения по обслуживанию перевозочного процесса с учетом 
эффективного использования подвижного состава на основе деятельности подразделений 
железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов сети); 

Быть компетентным :  выполнять технико – экономические расчеты по мероприятиям 

обеспечивающим эффективность работы железнодорожного транспорта. 
 

Теоретические основы правил дорожного движения – 3 кредита 

Пререквизиты: Право и основы антикоррупционной культуры,   Организация перевозок и 

управление движением, 

Постреквизиты: Безопасность транспортных средств, Автомобильные перевозки 

Цель: Общие положения. Общие обязанности водителей. Обязанности пешеходов. Сигналы 

светофора и регулировщика. Применение специальных сигналов. Маневрирование. Скорость движения. 
Остановка и стоянка. проезд перекрестков. регулируемые перекрестки. нерегулируемые перекрестки. 
Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Движение по автомагистралям, 
движение в жилых  зонах. приоритет маршрутных транспортных средств. Использование внешними 
световыми приборами и звуковыми сигналами. Буксировка механических транспортных средств. 
Перевозка пассажиров. перевозка грузов. Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина изучает основные положения нормативных 

документов по обеспечению организации дорожного движения, теоретические основы 

организации движения, основные пути решения проблемы обеспечения безопасности и 

эффективности дорожного движения, методы анализа ДТП, выявление и ликвидации опасных 

участков улично – дорожной сети, способы оценки эффективности мероприятий по ОДД, 

мероприятий по ОДД с экономическими и экологическими оценками, порядок организации 



проектирования и оформления инженерных проектов, основы оперативной организации 

движения и принципы обеспечения безопасности движения транспортных средств.   
Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные положения нормативных документов по обеспечению организации дорожного 
движения; теоретические основы организации движения; основные пути решения проблемы 

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

Уметь: оценить последствия развития автомобилизации; разрабатывать конкретные  мероприятия 
по оперативной организации дорожного движения; вносить предложения по организации постоянных, 

временных и задержанных стоянок транспорта;  
Иметь навыки: оценить экономические и экологические результаты внедрения мероприятий по 

ОДД; исследовать эффективность организации движения транспортных и пешеходных потоков;  
Быть компетентным :  исследовать материалы ДТП; разрабатывать проектные решения по 

организации движения 

 

 

ПТЭ и технические средства безопасности на транспорте – 5 кредита 

Пререквизиты: Обеспечение безопасности движения на транспорте. 
Постреквизиты: Автоматизированные системы управления, Управление пассажирскими 

перевозками 

Цель: Обязанности работников железнодорожного транспорта. Габариты. Сооружения и 

устройства жд транспорта. Сооружения и устройства путевого хозяйства. Рельсы, стрелочные 

переводы. Пересечения, переезды и примыкания железных дорог. Назначение сигналов. Места 

установки сигналов. Классификация светофоров по назначениям. Сигналы ограждения. Ручные 

и звуковые сигналы. Требования ПТЭ к устройствам СЦБ. Сооружения и устройства 

электроснабжения. Движение поездов на участках, оборудованных ДЦ. Движение поездов при 

ПАБ. Движение поездов при электрожезловой системе. Движение поездов при телефонных 

средствах связи. Движение поездов при перерыве действий всех средств сигнализации и связи.  

Краткое описание дисциплины: Дисциплина обучает навыкам профессиональной деятельности 

в области эффективного использования технической вооруженности железнодорожного 

транспорта с учетом объема работы, умением решать вопросы развития его технических 

средств, как в условиях текущей эксплуатации, так и на ближнюю и дальнюю перспективу, 

умением эффективно организовать по прогрессивной технологии работу железнодорожных 

подразделений.   
Изучив дисциплину, студент должен: 

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

уметь: использовать комплексную систему обеспечения безопасности движения на 
железнодорожном транспорте; порядок квалификации допускаемых нарушений безопасности движения 
поездов и маневровой работы и современное ее состояние, причины, вызывающие нарушения 
безопасности движения поездов, требований и норм ПТЭ; 

Иметь навыки:  Инструкций  других документов по вопросам устройства, содержания и 
эксплуатации технических средств железных дорог; 

Быть компетентным :  Технологическии процесс, принципов и условий, обеспечивающих 

безаварийную работу железных дорог во всех производственных процессах по специальности. 
 

 

 

 



Характеристика транспортных потоков – 5 кредита 

Пререквизиты: Методологические основы подготовки водителей, Автоэксплуатационные   

материалы.  

Постреквизиты: Служба дорожной полиции 
Цель: Характеристика транспортного потока.  Интенсивность транспортного потока. Плотность 

транспортного потока.  Ширина транспортного потока.  Задержки движения. Улично-дорожная сеть. 
Геометрические схемы построения УДС. Пешеходный поток. Транспортный поток. Состав транспортного 
потока.  Движение на перекрестках. Одностороннее движение. Круговое движение на перекрестках 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина ознакомляете  с деятельностью служб организации 

движения на автодорогах по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, 

специфическими терминами и понятиями. Формирует  творческое мышление у обучающихся 

путем применения инновационных методик и проблемных занятий. Обучающися должен 

усвоить фактический материал, и овладеть следующими навыками: ориентироваться по карте, 

овладение методиками исследования и анализа ДТП, изучение основных направлений 

деятельности служб организации движения в дорожных органах.  
Изучив дисциплину, студент должен: 

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

ОДД, мероприятий по ОДД с экономическими и экологическими оценками, порядок организации 
проектирования и оформления инженерных проектов, основы оперативной организации движения и 
принципы обеспечения безопасности движения транспортных средств.   

уметь: оценивать последствия развития автомобилизации, разрабатывать конкретные 
мероприятия по оперативной организации дорожного движения, вносить предложения по организации 
постоянных, временных и задержанных стоянок транспорта, оценивать экономические и экологические 
результаты внедрения мероприятий по ОДД,  

Иметь навыки:  Исследовать эффективность организации движения транспортных и пешеходных 
потоков, исследовать материалы ДТП,  

Быть компетентным :  Разрабатывать проектные решения по организации движения. 
 

Технология работы промышленного транспорта – 5 кредита 

Пререквизиты: Транспортно-грузовые системы, Транспортная логистика  

Постреквизиты: Контейнеризация грузовых перевозок  

Цель: Единая транспортная система (ЕТС), Значение и характеристика промышленного 

транспорта, Основные принципы организации перевозок на промышленном транспорте, 
Промышленный железнодорожный транспорт, Основные характеристики грузовых вагонов, Структура 
автомобильного промышленного транспорта, Специальные виды промышленного транспорта, 
Классификация кранов, Подвесные канатные и монорельсовые дороги. 

Краткое описание дисциплины:  Дисциплина изучает основные характеристики различных 

видов транспорта, технику и технологии, организацию работы, инженерные сооружения, 

системы управления.  Рассматривает основы технологии смежных видов транспорта, способы 

взаимодействия с ними, особенности технических средств, устройств и сооружений 

промышленного транспорта.  Использование видов информационных технологий , 

рациональные сферы их использования в грузовой и коммерческой работе на железнодорожном 

транспорте 
Изучив дисциплину, студент должен: 

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

Уметь: - выбирать технические средства, обеспечивающие взаимодействие различных видов 
транспорта;  

Иметь навыки:  - определять структуру и мощности транспортных узлов.  
Быть компетентным : - определять технологические схемы перегрузки основных грузов в 

пунктах стыкования транспорта. 
 



Промышленный транспорт -5 кредита 

Пререквизиты: Транспортно-грузовые системы, Транспортная логистика  

Постреквизиты: Контейнеризация грузовых перевозок 

Цель: Подготовка специалистов, владеющих знаниями в области проектировании железных, 
автомобильных дорог и специальных видов транспорта промышленных предприятий (канатно-
подвесных дорог, конвейерного и гидравлического транспорта), а также сведения по механизации 
погрузочно-разгрузочных работ и складам предприятий. 

 

Краткое описание дисциплины: Раскрытие основных положений промышленной логистики как 
современного научного направления считается основным подходом к созданию комплексной 
программы повышения конкурентоспособности фирм, а также применению логистического подхода к 
управлению бизнес-процессами в различных отраслях экономики. Предметом исследования 
профессиональных задач является деятельность субъектов рыночной экономики по формированию 
эффективных каналов товарооборота, формированию и развитию оптимальных экономических 

отношений. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать 

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

Уметь 

– выбирать технические средства, обеспечивающие взаимодействие       различных 
видов транспорта;  

Иметь навыки:  – определять структуру и мощности транспортных узлов. 
Быть компетентным : – определять технологические схемы перегрузки основных грузов в 

пунктах стыкования транспорта. 
 

 

Автомобильные перевозки – 5 кредита 

Пререквизиты: Методологические основы подготовки водителей 

Постреквизиты: Служба дорожной полиции 

Цель:  изучения дисциплины является изучения принципов осуществления доставки грузов от 
производителя потребителю при помощи транспортных средств. Получение навыков осуществления 
доставки продукции от производителя конечному потребителю с использованием принципов и методов 
современной логистики. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина изучает принципы осуществления доставки грузов от 
производителя потребителю при помощи транспортных средств. Получение навыков осуществления 
доставки продукции от производителя конечному потребителю с использованием принципов и методов 
современной логистики 

Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- об условиях добровольного страхования средств транспорта;  

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

Уметь: 

- оценить транспортное средство как имущество для добровольного страхования;  
-подобрать программу для Страхователя;  
Иметь навыки: - рассчитать тарифную ставку и страховую премию;  
Быть компетентным : - рассчитать ущерб и сумму страховой выплаты при наступлении 

страхового случая. 

 
 

Экспертиза транспортных средств – 5кредита 

Пререквизиты: Методологические основы подготовки водителей 

Постреквизиты: Служба дорожной полиции 



Цель: Студенты учатся измерять и фотографировать места аварий, а также создавать эскизы и 

диаграммы после аварии. В аварии 1 также рассматривается, как собранные данные используются для 
реконструкции дорожно-транспортных происшествий, и вводится использование электронных 
устройств для сбора и записи данных на месте происшествия. 

 

Краткое описание дисциплины: формирование у будущих специалистов современных 
фундаментальных знаний в области теории автострахования, раскрытие сущностных основ 
взаимодействия теории и практики автострахового дела, необходимости автострахования, его роли и 

значения в современных рыночных условияхразвития. Задачей изучения курса является формирование у 
студентов современного представления о личном, имущественном страховании и о страховании 
ответственности;      

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать - общие вопросы положения регулирования дорожного движения - дорожные знаки; - 
дорожные разметки; - светофорное регулирование, - методы и средства управления координированного 
регулирования;  

уметь: - организовать регулирование дорожным движением - определять применение дорожных 
знаков в различных условиях движения;  

Иметь навыки: - проводить особенности регулирования движения с помощью дорожной 
разметки; 

Быть компетентным :  умело внедрять светофорное регулирование на перекрестках  



4 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по образовательной программе 

6В11300 – Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 

1 БД KGP 4218 - Контейнеризация грузовых перевозок 5 
 

7 
  БД TEA 4218 - Техническая эксплуатация автомобилей 

2 БД UPP 4222-Управление пассажирскими перевозками 5 

 

7 

  БД DUBDD 4222-Дорожные условия и безопасность 
дорожного движения 

3 БД HOT 4226- Хладотранспорт и основы теплотехники 5 
 

7 
  БД SDP 4226 - Служба дорожной полиции 

 

 

Контейнеризация грузовых перевозок –5 кредита 

Пререквизиты: Организация грузовой и коммерческой работы, Управление грузовой и 

коммерческой работы  

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы  

Цель: Основы контейнеризации. Роль контейнерных транспортных систем. Планирование и 

организация контейнерных перевозок. Транспортно-экспедиционное обслуживание. Автоматизация 
контейнерных перевозок. 

 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина обучает организовать работу по выполнению 

грузовых и коммерческих операций и технологии перевозок грузов, применять 

информационные технологий и математические методы в грузовой и коммерческой работе. 

Формирует навыки принятия решений экономического и организационного характера в условиях 

неопределенности и риска и быть гибкими и мобильным в различных условиях и ситуациях, что 

приводит к созданию специализированных поставщиков, услуг, которые предоставляют 

различные логистические услуги в области складирования, транспортировки и интермодальных 

перевозок.  
Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: технические средства грузовой и коммерческой работы, прогрессивные способы 
организации перевозок в транспортных логистических системах в том числе контейнерных и пакетных, 
основы коммерческой деятельности специалистов по организации и управлению перевозками; основные 
принципы транспортного права, построения тарифов и организационной структуры управления 
грузовой и коммерческой работой железных дорог, основы оперативного планирования перевозок, 
современные методы транспортно – экспедиционного обслуживания предприятий, организаций и 

граждан страны, перевозок грузов в прямых смешанных и международных сообщениях. 
Уметь: использовать организацию грузовой и коммерческой работы на основе прогрессивной 

технологии, автоматизированные системы управления и комплексной механизации и автоматизации 
погрузочно – разгрузочных работ, пользоваться средствами вычислительной техники в условиях АСУ; 

Иметь навыки:  объективно оценивать с точки зрения получения экономического эффекта 
мероприятия по совершенствованию технического оснащения и технологии грузовой и коммерческой 
работы, осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов,  

Быть компетентным : Сохранности и защиты окружающей среды при перевозке различных 
грузов, особенно при перевозке опасных, тяжеловесных и сыпучих грузов.   

 

Техническая эксплуатация автомобилей – 5 кредита 

Пререквизиты: Организация дорожного движения, Организация перевозок и управление 

движением.  

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 
Цель: Введение. Теоретические и нормативные основы технической эксплуатации автомобилей. 

Технология технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Организация производства 
технического обслуживания и ремонта автомобилей. Материально-техническое обеспечение и 
экономия ресурсов на автомобильном транспорте. Техническая эксплуатация автомобилей в 
особых производственных и природно-климатических условиях. Роль технической эксплуатации в 



обеспечении экологической безопасности автотранспортного комплекса. Перспективы развития 

технической эксплуатации автомобилей. 
Краткое описание дисциплины: Дисциплина рассматривает нормативные документы, 

действующие в транспортной отрасли. Формирует планово-предупредительную систему технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, организует технологии проведения работ в 

транспортных организациях . Изучает усвоение общих закономерностей изменения технического 

состояния автомобиля, формирования производительности и пропускной способности средств 

обслуживания, системы технической диагностики подвижного состава автомобильного 

транспорта. 
Изучив дисциплину, студент должен: 

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

уметь: изучение устройства, основных принципов работы и способов пользования современным 
гаражным оборудованием, приборами и приспособлениями, применяемыми при ТО и ТР подвижного 
состава;  

Иметь навыки:  обучение самостоятельно решать технологические задачи организации 
технической эксплуатации автомобилей на основе совершенствования методов проектирования 
производственно-технической базы;  

Быть компетентным : Приобретение навыков для  самостоятельной работы.. 
 

Управление пассажирскими перевозками – 5 кредита 

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 
Цель: Организация пассажирского движения.  Организация пригородного движения. 

Технологический процесс работы вокзала. Пассажирские железнодорожные тарифы и сборы.  
Организация перевозок багажа и грузобагажа. Международные перевозки. Условия проезда пассажиров. 
Содержание и ремонт вокзалов. Классификация ремонтов и перечни работ. 
Краткое описание дисциплины: Дисциплина изучает вопросы организации перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом и управление этими перевозками. Излагает методы изучения потребности 
пассажиров в передвижениях, маршрутизации перевозок, решения технологических задач организации 

перевозок на маршрутной сети и немаршрутных автомобильных перевозок, определения тарифов и 
организации билетной системы, контроля и учета работы пассажирского автомобильного транспорта. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: общие принципы управления пассажирскими перевозками, основанные на передовой 
технике и технологии; теоретические основы по оптимизации производственных процессов 
железнодорожных пассажирских станций: систему организации пассажиропотоков на сети железных 
дорог с учетом оптимизации задач при составлении плана формирования; построение графика движения 

поездов; определение пропускной способности.   
Уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных 

условиях; создавать передовую технологию работы железнодорожных подразделений;  
Иметь навыки: принимать оперативные решения по обслуживанию перевозок пассажиров с 

учетом эффективного использования подвижного состава;  
Быть компетентным :  выполнять технико-экономические расчеты. 
 

Дорожные условия и безопасность дорожного движения – 5 кредита 

Пререквизиты: Организация дорожного движения, Характеристика транспортных потоков. 

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы  

Цель: Автомобилизация народного хозяйства и безопасность движения.  Изучение статистики  
дорожно-транспортных происшествии. Методика натурных исследовании. Обследование дорожных 
условии. Аппаратура  для исследования  дорожного движения. Роль состава комплекса «водитель-
автомобиль-дорога» в обеспечении дорожной эксплуатации. Влияние условий движения и 
геометрических элементов, автомобильных дорог на безопасность движения. Влияние числа полос 

движения на проезжей части и ширины разделительной полосы. Влияние расстояния видимости. 
Влияние крутизны откосов насыпи и препятствий на придорожной полосе. Пересечения и примыкания, 
дорог в одном уровне. Методы оценки опасных участков. Очередность проведения мероприятий по 



обеспечению безопасности движения. Принципы устранения опасных мест на дорогах. Искусственное  

освещение  улиц и дорог 
Краткое описание дисциплины: Дисциплина  рассмотривает комплекс технических и правовых мер, 
позволяющих участникам дорожного движения ездить без дорожно-транспортных происшествий. 
Основные теории дорожных условий, порядок поведения при переезде, культура дорожного движения. 
Характеризует состояния дорожного движения, отражает степень защищенности участников дорожного 
движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

Изучив дисциплину, студент должен: 

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

Уметь: проводить обследование дорог; оценивать режимы движения транспортных потоков и 
безопасности движения,  

Иметь навыки: Разрабатывать мероприятия по повышению транспортно – эксплуатационных 
качеств дорог и безопасности движения. 

 

 

Хладотранспорт и основы теплотехники – 5 кредита 

Пререквизиты: Управление грузовой и коммерческой работы,  Правила перевозок грузов. 
Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

Цель: Цель и задачи изучения дисциплины современное состояние и перспективы развития 
хладотранспорта. Основные условия хранения и подготовки скоропортящихся грузов к перевозке. 
Холодильные склады и пункты подготовки скоропортящихся грузов к перевозке. Непрерывная 
холодильная цепь (НХЦ) и ее показатели. Промышленное получение холода и типы холодильных 

машин. Хладагенты и холодоносители. Схемы, циклы и расчеты компрессионных холодильных 
установок. Основы автоматизации транспортных холодильных машин и эксплуатация холодильных 
установок. Классификация изотермического подвижного состава и требования, предъявляемые к ним. 
Теплоизоляция изотермических вагонов и контейнеров. Рефрижераторные поезда и 12-вагонные секции. 5-
ти вагонные рефрижераторные секции и автономные рефрижераторные вагоны (АРВ). Специальные 
изотермические вагоны, вагоны-термосы, вагоны-ледники. 

 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина обучает основные условия хранения и подготовки к 

перевозке скоропортящихся грузов. Применять  теоретические основы получения 

искусственного холода. Использование транспортных холодильных установок, 

изотермического подвижного состава и контейнеров для перевозки скоропортящихся грузов. 

Выбирать наиболее оптимальные способы и схему размещения скоропортящихся грузов в 

вагоне, рассчитывать теоретическии и действительный цикл холодильной машины, 

производить теплотехнический расчет изотермических вагонов для различных режимов 

перевозки.  
Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: основные условия хранения и подготовки к перевозке скоропортящихся грузов, 
теоретические основы получения искусственного холода, транспортные холодильные установки, 

изотермический подвижной состав и контейнеры для перевозки скоропортящихся грузов, пункты и 
технологию обслуживания изотермического подвижного состава, организацию и выбор рационального 
способа перевозок скоропортящихся грузов.  

уметь: выбирать наиболее оптимальные способы и схему размещения скоропортящихся грузов в 
вагоне; рассчитывать теоретический и действительный цикл холодильной машины; производить 
теплотехнический расчет изотермических вагонов для различных режимов перевозки; подбирать 
холодильное оборудование вагона и рассчитывать продолжительность работы холодильной установки;  

Иметь навыки: рассчитывать расстояние между пунктами экипировки изотермических вагонов; 
производить расчет теплового баланса вагона графоаналитическим методом;  

Быть компетентным :  приводить экономико – математическую модель выбора подвижного 
состава для перевозки скоропортящихся грузов.   
 

Служба дорожной полиции – 5 кредита 

Пререквизиты: Характеристика транспортных потоков, Организация дорожного движения. 

Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы  



Цель:  дисциплины  ознакомить с обязанностями  по управлению дорожным движением и 

сокращению числа раненых. Введение в аудит безопасности дорожного движения, подробный обзор 
процесса аудита безопасности дорожного движения и роли полиции в нем. Приказы регулирования 
дорожного движения рассматривать роль полиции в процессе консультаций. Планировать, 
проектировать и контролирует дорожные работы. Обеспечивать всестороннее обучение по 
расследованию и предотвращению столкновений и понять принципы анализа данных, эффективные 
меры по исправлению положения и рентабельность в области техники безопасности. Полностью 
вооружить Обучающихся знаниями, уверенностью и компетентностью, чтобы они могли вносить 

эффективный вклад в процесс обеспечения безопасности дорожного движения и управления дорожным 
движением от имени полицейской службы. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина определяет основные положения деятельности 

дорожной полиции, задачи и функции, права и обязанности работников этих органов. 

Раскрывает техническую оснащенность и основы несения службы по охране правопорядка при 

взаимодействии с другими службами по охране закона. Обучает применять нормативно – 

правовую базу в области правил дорожного движения.  
Изучив дисциплину, студент должен: 

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

уметь: ориентироваться и применять нормативно – правовую базу в области БДД применительно 
к службе дорожной полиции;  

Иметь навыки:  применять основы тактики работы на линии, обращения с гражданами при 
несении службы;  

Быть компетентным :  разбираться в технической оснащенности и специфических 
принадлежностях службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tmsconsultancy.co.uk/training/road-safety-audit-training/road-safety-audit-introduction/
https://www.tmsconsultancy.co.uk/!trash/traffic-regulation-orders/
https://www.tmsconsultancy.co.uk/!trash/traffic-regulation-orders/
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

Білім беру бағдарламасы: 6В11300-тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті 

пайдалану 
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(қабылдауға 2021-2022 оқу жылы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  



1 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету бакалавры 

6В11300-көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 

1 ООД KSZhKMN 1111- Құқық және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет негіздері 

5 
 

2 
 

 ООД EKDKIK1111 Экономика, кәсіпкерлік дағдылары, 
көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

 ООД ETK 1111 Экология және тіршілік қауіпсіздігі 

 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері-5 кредит 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы мектеп бағдарламасы 

Постреквизиттер: Көлік құқығы 

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 анықталады. 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 білім алушылардың қоғамдық және жеке құқықтық 

санасы мен құқықтық мәдениетін арттыруды, білім жүйесін және қоғамға қарсы құбылыс 

ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша азаматтық ұстанымды 

қалыптастыруды қалыптастырады. Білім алушыларды сыбайлас жемқорлық көріністерінің 

заңдылықтары, сыбайлас жемқорлық қылмыстарының түрлері және олардың қазіргі 

жағдайдағы дұрыс және негізделген біліктілігі туралы түсініктерін қалыптастыру.  

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

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

Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; сыбайлас жемқорлықтың мәні 

және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-

адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; қолданыстағы, оның ішінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама; 

Менгеру керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан талдау және 

қажетті нормативтік актілерге жүгіне білу; қолданыстағы заңнамаға бағдарлану; заңды 

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

мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс істеу; сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың 

рухани-адамгершілік тетіктерін іске қосу. 

Дағдылары болуы тиіс: құқықтық мәселелер бойынша, қазіргі кезеңде нормаларды қолдану 

мәселелері бойынша пікірталастар жүргізу; түрлі құжаттарды құқықтық талдау; мүдделер 

қақтығысы және моральдық таңдау жағдайларын талдай білу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті жетілдіру; мүдделер қақтығысы жағдайындағы іс-әрекеттер; 

Құзыретті болуы тиіс Құқықтық мәселелер бойынша пікірсайыс жүргізуде және құқықтық 

нормаларды практикада қолдануда; сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептері мен шығу 

тегі мәселелерінде; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның әртүрлі 

көріністері мәселелерінде. 

 

Экономика, кәсіпкерлік дағдылары, көшбасшылық және инновацияларды қабылдау-5 

кредит 

Пререквизиттер: Мектеп бағдарламасы, Математика 

Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы 
Мақсаты: Бұл пәнді игерудің мақсаты студенттерді кәсіпкерліктің экономикалық 

дағдыларымен және инновацияны қабылдаумен таныстыру, тұжырымдамалық аппаратты және 

бизнесті жүргізудің негізгі формаларын игеру болып табылады.  



Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Пәндер кең сұрақтармен, білікті жұмыс күшімен, 

көші-қонмен және кәсіпкерлікке деген көзқараспен тығыз байланысты іскерлік және 

кәсіпкерлік Дағдылар мен құзыреттер мәселелерін қарастырады. Кәсіпкерлік ойлауды 

дамытуға, инновациялық шешімдер қабылдауға ықпал ететін кәсіпкерлік Дағдылар мен сыни 

ойлауға үйретуге көмектеседі. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

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: пәнді сәтті меңгеру үшін орта мектеп көлемінде анатомия, биология, 

химия, физика, математика, тарих, орыс тілі бойынша білім жеткілікті. 

Постреквизиттер:" Экология және ТЖБ " студенттер кәсіби қызметте өндірістік 

қызметтің қауіпсіздігін арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу, шаруашылық 

объектілерінің тұрақтылығын арттыру бойынша іс-шараларды жоспарлау, өндірістік 

персонал мен техносфераның халқын қорғау бойынша іс-шараларды жоспарлау кезінде 

қолдана алады. 

 

Мақсаты: табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру. 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп адам өмірінің қауіпсіздігін зиянды, 

зақымдаушы факторлардан, техногендік және әлеуметтік сипаттан, қорғау қауіптерінен, 

авариялар, апаттар, дүлей зілзалалар салдарын жою жөніндегі оқиғалардан, қоршаған ортаны 

қорғау мен табиғатты табиғи пайдаланудан қамтамасыз ету туралы білімді қалыптастырады. 

Пән келесі мәселелерді зерттейді: қазіргі заманның ғаламдық экологиялық аспектілері, 

себептері, олардың қалыптасу кезеңдері мен салдары, табиғат пен қоршаған ортаның тұрақты 

дамуы, қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық және оның 

экологиялық дағдарыстың алдын алу және адамзаттың тұрақты дамуын қамтамасыз етудегі 

рөлі. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: экологиялық ойлауды қалыптастыру және төтенше 

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

және техносфералар. 

Күтілетін нәтижелер: 

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

компоненттерін қорғаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін; қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы заңнама негіздерін.; тұжырымдамалар, стратегиялар, орнықты даму проблемалары 

және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің практикалық тәсілдері; 

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздері; қауіпсіз өндірістік процестерді 

ұйымдастыру қағидаттары; 



Менгеру керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалауды жүргізу; 

Дағдыларға ие болу: экожүйелер мен тұтастай биосфераның құрауыштарын зерттеу; 

экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы жағдайларын анықтау; 

табиғатты қорғау міндеттері; қоршаған орта мониторингінің стандартты әдістемелерін меңгеру; 

қоршаған табиғи ортаның жай-күйін және өндірістің оның құрауыштары мен құрауыштарына 

техногендік әсер ету дәрежесін бағалау; 

Құзыретті болу:  Экология және тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде 

құзыретті болу; базалық ғылыми-теориялық білімді меңгеру және оларды теориялық және 

практикалық міндеттерді шешу үшін қолдану.  



2 курс 

 

№ Цикл Коды және атауы Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету бакалавры 

6В11300-көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 

1 БД KM 2208 - Қолданбалы механика 4 
 

4 
  БД TM 2208 - Теориялық механика 

2 БД EEN 2212– Электротехника және электроника негіздері 5 
 

4 
  БД EZhZh 2212 – Электрмен жабдықтау және жабдықтар 

3 БД KKL 2213- Көліктік логистика 5 
 

4 
  БД LN 2213- Логистика негіздері 

4 БД SEKUHTRK 2214- СЭҚ ұйымдастыру және халықаралық 
тасымалдарды реттеу қағидалары 

4 
 

4 
 

 БД ZhDAN 2214- Жүргізушілерді даярлаудың әдіснамалық 
негіздері 

5 БД KK 2219 - Көлік құқығы 4 
 

3 
  БД OKZhN 2219- Офистік құжаттамалық жұмыс негіздері 

6 БД TKATB 2224 - Темір жол көлігіндегі автоматика, 
телемеханика және байланыс 

4 
 

4 
 

 БД APM 2224 - Автомобильдерде пайдаланатын 
материалдар 

 

 

Қолданбалы механика-4 кредит 

Пререквизиттер: Сызба геометриясы және инженерлік графика, 

Постреквизиттер: Көлік құрылғылары мен құрылыстарын жобалау негіздері 

Мақсаты: пән мақсаты механизмдер мен машиналар теориясы. Материалдардың кедергісі, 
машина бөлшектері және құрылыс негіздері. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән құрылымдардың элементтерін есептеу теориясы бойынша 
жалпы теориялық аспектілерді білдіреді, әр түрлі құрылымдарды беріктікке, қаттылыққа және 
тұрақтылыққа есептеу әдістерін меңгеру дағдыларын дамытады, құрылымдардың есептеу 
схемаларымен, олардың дұрыс құрастырылуымен танысуға мүмкіндік береді. Статикалық және 

динамикалық әсерлері бар құрылымдарды есептеудің негізгі әмбебап аналитикалық әдістерін игеруге 
мүмкіндік береді. Бірнеше айнымалылардың функцияларын, көптеген айнымалылардың функцияларын 
дифференциалдық және интегралдық есептеуді, сандық, функционалды, қуат қатарларын, анық емес 
функцияның теоремаларын, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің элементтерін, Ықтималдық 
теориясы мен математикалық статистика элементтерін қолдана білу. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек:  типтік механизмдер мен машиналар құрылысының негіздері; 
механизмнің жұмыс процесінде звеноларға әсер ететін звенолардың және күш факторларының 

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

Меңгеруі керек: қолданбалы механиканың әртүрлі бөлімдерінде қабылданған терминологияны 
қолдану; Жобалау кезінде конструкциялардың аналогтары мен прототиптерін таңдау; 

Дағдыларға ие болу: олардың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ете отырып, инженерлік 
есептерді орындау және күрделі емес типтік механикалық құрылғыларды құрастыру; 

Құзыретті болуы керек: ESKD талаптарына сәйкес қарапайым типтік бөлшектердің жобалық 
құжаттамасын әзірлеу. 

 

Теориялық механика-4 кредит 

Пререквизиттер: Сызба геометриясы және инженерлік графика, 

Постреквизиттер: Көлік құрылғылары мен құрылыстарын жобалау негіздері 

 Мақсаты: Теориялық механика. Материалдардың кедергісі. Машина бөлшектері. 



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. 
Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуг керек: механизмдердің құрылымдық, кинематикалық, Күштік және динамикалық талдау 
әдістерінің негіздері; бұйымдардың типтік элементтерінің беріктігіне инженерлік есептеулердің 

принциптері. 
Меңгеруі керек: машина бөлшектерін құрастыру және беріктігін есептеу негіздері, бұйымды 

жобалау кезектілігі және конструкторлық әзірлемені орындаудың негізгі кезеңдері туралы; 
Дағдыларға ие болу: механикалық құрылғыларды практикалық жобалау мен құрастырудың 

бастапқы дағдылары. 
Құзыретті болу: курстық жобаны орындау кезінде және өзіндік жұмыс процесінде курс бөлімін 

терең зерттеу кезінде тұлғаның шығармашылық бастамаларын қалыптастыру және дамыту 

 

 

Электротехника және электроника негіздері-5 кредит 

Пререквизиттер: Физика. 

Постреквизиттер: Көлік құрылғылары мен құрылыстарын жобалау негіздері 

Мақсаты: Электр тізбектерінің негізгі түсініктері. Тұрақты токтың электр тізбектері. 
Синусоидалы токтың электр тізбектері. Үш фазалы токтың электр тізбектері. Магниттік тізбектер. 
Трансформаторлар. Электрлік машиналар. Қорғау және бақылау аппаратурасы. Электр өлшеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: пән студенттерге электр тізбектері, схемаларды талдау әдістері, 
трансформаторлар, қозғалтқыштар, генераторлар және сандық электрондық тізбектер туралы терең білім 
беруге бағытталған. Модуль механика, сәулет және құрылыс курстарынан электротехниканы 
оқымайтын студенттерге арналған Электротехника және электроника негіздерін қамтиды. Электр 
тізбектері негізгі принциптерді, соның ішінде тұрақты ток тізбектерін қайта қарастырудан басталады. 
Тұрақты ток тізбектерін талдау үшін түйінді талдау тұжырымдамасы (түйіндік кернеу әдісі) енгізілді. 
Айнымалы токтың үш фазалы жүйелері зерттеліп, қуат коэффициентін түзету тұжырымдамасы енгізілді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: тұрақты, айнымалы және үш фазалы токтың электр тізбектері теориясының негіздері, 
трансформатор мен электр машиналарының теориясы мен жұмыс істеу принципі, Метрологияның 
маңызды ережелері және электр өлшеудің негізгі әдістері. 

Меңгеру керек: тұрақты, айнымалы және үш фазалы токтың электр тізбектерінің негізгі 
заңдылықтары мен қатынастарын оларды талдау және есептеу үшін қолдану, 

Дағдысы болу: Электр тізбектерін оқып, электр жабдықтарының негізгі түйіндерінің мақсатын 

түсіну. 
 

Электрмен жабдықтау және жабдықтар – 5кредит 

Пререквизиттер: Физика. 

Постреквизиттер: Көлік құрылғылары мен құрылыстарын жобалау негіздері 

Мақсаты: электрондық жүйелердің элементтері. Аналогты Электрондық схемалар. Екінші қуат 
көздері. Логикалық элементтер мен схемалар. Басқару және басқару жүйелеріндегі Сандық құрылғылар. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән химиялық емес жасушалармен, сондай-ақ әртүрлі 

материалдардан жасалған бастапқы және екінші жасушалармен қалай жұмыс істеу керектігін 
түсіндіреді. Түзеткіштердің, сүзгілердің және кернеу реттегіштерінің бірнеше түрлерінің функциялары 
мен жұмысын егжей-тегжейлі сипаттайды және олардың қуат тұрақтандырғыштары ретінде қалай 
жұмыс істейтінін түсіндіреді. Сондай-ақ цифрлық электрондық схемаларда цифрлық технологияны, 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану. Әкеледі негізгі құралдар, 
тестік құрылғылар мен рәсімдер кемшіліктерді шешу үшін барынша көп санын проблемаларды аз 
уақытта. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: заманауи электронды құрылғылардың элементтік базасын, жартылай өткізгіш 
аспаптар мен интегралды схемалардың сипаттамалары мен параметрлерін, жартылай өткізгіш аспаптар 
мен интегралды схемаларды пайдаланудың жалпы ережелерін. 

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



Дағдыларға ие болу: анықтамалық әдебиеттерді қолдана отырып, электронды схемаларда жұмыс 

істеу үшін жартылай өткізгіш құрылғыны және интегралды схеманы таңдау. 
 

Көлік логистикасы-5 кредит 

Пререквизиттер: Жүк Тасымалы 

Постреквизиттер: жүк және коммерциялық жұмысты басқару, жүк тасымалдарын 

контейнерлеу 

Мақсаты: Көлік логистикасының мәні, негізгі міндеттері және принциптері. Логистикалық 

тұжырымдама негізінде басқару процесі. Логистикалық функциялар. Тауарларды қайта тиеу мен 
сақтаудың техникалық құралдары. Логистикалық тізбектің құрылымы; көлік құралдарының қозғалыс 
бағыттарын таңдау. Ыдыс-аяқ жүктерін жеткізуде логистикалық жүйелерді ұйымдастыру. Сусымалы 
және сусымалы жүктерді жеткізудің логистикалық жүйелері. Контейнерлік логистикалық жүйелер. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән ресурстардың шығынын азайту мақсатында жүктер мен 
жолаушыларды жеткізу дағдыларын байланыстыруды үйретеді. Көлік ағындарымен, көлік 
құрылғыларымен және оның технологиялық жүйелерімен жұмыс істеу, уақыт өте келе өзгеретін көлік 

процестерімен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. Автокөлік кәсіпорны жүйесінің дамуын бағалау 
әдістерін, модельдерін қолдану. Сақтау, тасымалдау және оны ақпараттық қамтамасыз ету процестерін 
жобалау. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 
Білу керек: 

- Көлік логистикасы саласындағы жаңа білімдерді өз бетінше меңгеру; 

- Көлік логистикасы қағидаттарында жеткізу жүйелерін ұйымдастыру. 
Меңгеру керек: 

- логистикалық тұжырымдамаға сүйене отырып, тасымалдау тиімділігін арттыру мүмкіндіктерін 
табу; 

Дағдыларға ие болу: тасымалдауды басқарудың логистикалық қағидаттарын қолдану. 
Құзыретті болу: материалдарды жеткізу жүйесін таңдау мәселелерін шешу. 
 

Логистика негіздері-5 кредит 

Пререквизиттер: Жүк Тасымалы 

Постреквизиттер: Жүк және коммерциялық жұмысты басқару, жүк тасымалдарын 

контейнерлеу 

Мақсаты: логистиканың негізгі түсініктері (логистикаға кіріспе. Логистикалық басқару 
объектілері. Логистикалық операциялар мен функциялар. Логистикалық жүйелер және олардың 
компоненттері. Логистикалық циклдар мен шығындар). Логистикалық менеджмент негіздері (компания 
менеджменті құрылымындағы логистикалық менеджменттің орны. Логистиканың негізгі факторлары. 

Логистиканың бизнестің функционалды салаларымен өзара әрекеттесуі. Бизнестегі негізгі логистикалық 
тұжырымдамалар мен жүйелер). Логистиканың функционалдық салалары (корпоративтік логистиканың 
функционалдық салалары. Логистикалық менеджментті қолдау). 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән логистика құралдары негізінде ағындық процестерді 
басқару теориясы мен практикасы бойынша білімді қалыптастырады. Логистиканың негізгі ұғымдарын 
түсіндіруге, басқарудың логистикалық жүйесінің әдістерін қолдануға, кәсіпорынның материалдық-
техникалық жабдықталуын ұйымдастыруда логистикалық шығындарды оңтайландыру, логистикалық 

басқару әдістері мен қорларды бақылау негізінде тауарларды сатып алу және сату, қоймаларда 
материалдарды сақтау және өңдеу, көлік түрінің экономикасы, сондай-ақ бөлу және жөнелту бойынша 
шешімдерді әзірлеуге үйретеді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

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

Меңгеру керек: сапалы өндірістік қызмет көрсетуді ұсыну; материал ағындарының 
технологиялық схемаларын әзірлеу; 

Дағдыларға ие болу: логистикадағы логистикалық ақпараттық жүйенің базалық функцияларын 
басқару; Қойма жабдығының оңтайлы құрылымын есептеу; 

Құзыретті болу: материалдарды жеткізу жүйесін таңдау мәселелерін шешу. 
 



СЭҚ ұйымдастыру және халықаралық тасымалдарды реттеу ережелері – 4 кредит 

Пререквизиттер: Экономика, кәсіпкерлік дағдылары, көшбасшылық және инновацияларды 

қабылдау. 

Постреквизиттер: Жүк тасымалдау ережелері, жүк тасымалын контейнерлеу. 

Мақсаты: Пәннің мақсаты-кедендік-логистикалық базаны құру, оны жобалау кезеңдері мен 
кезеңдерін зерттейді. Кедендік-логистикалық базаны дамыту тұжырымдамасы оны қалыптастырудың екі 
мүмкін векторын қамтиды:" жоғарыдан төменге "және"төменнен жоғарыға". Жақтауды дамытудың 
негізгі бастамашыларының рөлі, құрылыстың негізгі принциптері мен әдістері тұжырымдаманы әлемдік 

экономикалық қатынастар жүйесіне жекелеген аймақтардың интеграциялық процестерін одан әрі 
зерттеу үшін негіз ретінде пайдалану. Әлемдік нарыққа шығу кезінде өңірлік кәсіпорындардың 
табысына әсер ететін негізгі факторлар логистикалық инфрақұрылымның даму деңгейі және кеден 
қызметтерінің тиімділігі болып табылады. Бұл факторлар жиынтығында сыртқы экономикалық 
қызметтің кедендік және логистикалық негізін қалыптастырады. Бұл құрылымның негізгі факторлары 
кеден органдары, логистикалық қызметтерді жеткізушілер және сыртқы экономикалық қызметке 
қатысушылар болып табылады. Олардың әрқайсысының өз мүдделері мен проблемалары бар. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән кедендік-логистикалық база мен жобалау кезеңдерін құруды 
зерттейді. Логистикалық сауда процестерінің тұжырымдамасы, әдістері, модельдері туралы білімді 
қалыптастырады. Сыртқы сауда операцияларында оңтайлы логистикалық арналарды, логистикалық 
тізбектер мен схемаларды таңдау бойынша шешімдер қабылдайды. Көлікке, сондай-ақ жүктерді сақтау 
және қоймалық өңдеу жүйелеріне қойылатын талаптарды біледі. Шетелдік серіктестерге қойылатын 
талаптарды қарастырады, логистикалық делдалдарды таңдау әдістерін қолдануға үйретеді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: келесі міндеттерді шешу негіздері: Мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы 

бастапқы түсініктерді қалыптастыру; мемлекет пен құқықтың пайда болу, даму және қызмет ету 
заңдылықтарын түсіну. 

Меңгеруі керек: Негізгі Заң ұғымдарының мағынасы мен мазмұнын түсіну; спецификалық заң 
терминологиясын меңгеру; 

Дағдысы болу: қазақстандық құқықтың базалық салаларының негізгі ережелерін зерттеу: 
Құзыретті болу: Конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық 

 

Жүргізушілерді даярлаудың әдіснамалық негіздері-4 кредит 

Пререквизиттер: Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 

тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттер: Жол полициясы қызметі, жол жағдайлары және жол қозғалысы 

қауіпсіздігі, жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. 

Мақсаты: Мәліметтер базасын қамтамасыз етудегі жүргізушілерді даярлаудың рөлі. Оқытудың 
негізгі принциптері мен ережелері. Оқытушы оқу процесін ұйымдастырушы ретінде. Жүргізуге 

өндірістік оқыту шеберіне қойылатын талаптар. Жүргізуге өндірістік оқыту шеберінің міндеттері. 
Жүргізуші шеберлігінің психофизиологиялық негіздері. Автокөлік жүргізуді үйрету әдістемесі. 
Жүргізушілердің кәсіби шеберлігі мен сенімділігі. Жүргізуші дағдылары және олардың қалыптасуы. 
Жүргізушілерді психологиялық даярлау. Автомобиль тренажерлары. Тренажерлардың жіктелуі. 
Автодромдар. Жүргізушілерді ситуациялық оқыту. Идеомоторика жүргізушілерді оқыту әдісі ретінде 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән автокөлік құралдарының жүргізушілерін даярлаудың 
әдістемелік негіздерін жүзеге асырады, автокөлік кешеніндегі жүргізушілерді даярлаудың орны мен рөлі 
туралы түсінік қалыптастырады. Жұмыс процестерін зерттеу және өздігінен жүретін техниканы басқару 

дағдыларын қалыптастырады. Көлік құралдарын басқару кезінде қауіптілік деңгейін төмендетуге және 
жол-көлік оқиғаларының алдын алуға бағытталған теориялық білімді игереді . 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: жүргізушілерді даярлау әдіснамасының негіздері. 
Меңгеру керек: карта бойынша бағдарлану, ЖКО зерттеу және талдау әдістерін меңгеру, 

қызметтер қызметінің негізгі бағыттарын зерделеу; 
Дағдысы болу керек: жол органдарында қозғалысты ұйымдастыру, жазба жұмыстарын рәсімдеу. 

 
Көлік құқығы-4 кредит 

Пререквизиттер: Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Постреквизиттер: СЭҚ негіздері және халықаралық тасымалдарды реттеу ережелері, көлік 

логистикасы. 



Мақсаты: Көлік құқығының пәні мен жүйесі. Құқықтық реттеу көздері. Көлік қатынастарының 

түсінігі мен мазмұны. Көлік құқығының субъектілері. Көлік кешенін басқарудың құқықтық негіздері. 
Көліктегі тарифтер мен қосымша алымдардың құқықтық мәселелері. Шаруашылық құқықтар мен 
міндеттерді жүзеге асыру және қорғау. Тасымалдау шартын құқықтық реттеу. Тасымалдау бойынша 
міндеттемелер мен шарттардың заңды сипаты. Тікелей аралас қатынастағы жүктерді тасымалдау 
шартының ерекшеліктері. Жолаушыларды тасымалдау шартының түсінігі, халықаралық тасымалдаудың 
құқықтық негіздері, ТМД елдеріндегі көлік экспедициясын реттеу. Көліктегі сақтандыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән мемлекеттік және жеке салаларда теңіз, әуе, теміржол және 

автомобиль көлігін құқықтық реттеу туралы негізгі түсініктерді қалыптастырады. Халықаралық және 
ішкі көздерді, сондай-ақ негізгі мемлекеттік және жеке мекемелерді және осы секторға көзқарас үшін 
қажетті ынталандыруды білу қамтамасыз етіледі. Көлікті ұйымдастырумен байланысты құқықтық 
аспектілерді, логистикалық және интермодальдық секторларда пайдаланылуы мүмкін кәсіби 
дағдыларды, сектордың техникалық-құқықтық тілін меңгеруді және көліктегі нақты еңбек қатынастарын 
басқару қабілетін талдау әдісін зерделейді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: 

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

- қалыптасқан құқықтық жағдайдың мәнін түсіну; 
- ой-өрісін өз бетінше кеңейту, құқық қолдану қызметін дамыту 
Дағдысы болу керек:-Нормативтік-құқықтық актілердің мәтіндерімен жұмыс; 

- құқық тұрғысынан туындайтын жағдайларды шешу; 
Құзыретті болу: белсенді өмірлік ұстанымды дамыту үшін өз бетіңізше жұмыс жасаңыз. 
 

 

Офистік құжаттамалық жұмыс негіздері-4 кредит 

Пререквизиттер: құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Постреквизиттер: СЭҚ негіздері және халықаралық тасымалдарды реттеу ережелері 

Мақсаты: Пәннің мақсаты заңды фактілерді анықтау және құжаттау кезінде офистік 
құжаттамалық жұмыс негіздері саласындағы стандарттарды қолдану. "ЖБП" пәнінде Құжаттамалық 
жұмысты мемлекеттік тілде жүргізу негіздерінің маңыздылығына шолу беріледі, ДР және құжаттама 
саласында стандарттарды қолдану талқыланады, сондай-ақ офистік Құжаттамалық жұмыстың негізгі 
аспектілері қаралады. Құпия ақпаратты сақтау мен берудің қауіпсіз әдістері санамаланады және 
түсіндіріледі. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пәндер заңды фактілерді анықтау және құжаттау кезінде офистік 

құжаттамалық жұмыс негіздері саласында стандарттар қалыптастырады. Құжаттамалық жұмысты 
мемлекеттік тілде жүргізудің негізгі ұғымдары, құжаттама саласында стандарттардың қолданылуы 
талқыланады. Құпия ақпаратты сақтау мен берудің қауіпсіз әдістері санамаланады және түсіндіріледі. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: құжаттарды құрастыру және қалыптастыру, іс қағаздарын жүргізу қызметін 
ұйымдастыру, құжаттарды құрумен, оларды тіркеумен, жіктеумен, қозғалумен, есепке алумен және 
сақтаумен байланысты жұмыстардың жиынтығы. 

Меңгеруі керек: басқаруды құжаттамалық қамтамасыз етудің мәнін; жазбаша коммуникация 

тарихын анықтау; 
Дағдысы болу керек: іс жүргізу бойынша негізгі ұғымдар және нормативтік құжаттар; 
Құзыретті болу : кәсіпорындардағы іс жүргізу процесін реттейтін құжаттар. 
 

 
Темір жол көлігіндегі Автоматика, телемеханика және байланыс-4 кредит 

Пререквизиттер: Физика, тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттер: Басқарудың автоматтандырылған жүйелері, пайдалану жұмысын және 

тасымалдау сапасын басқару 

Мақсаты: Автоматты құрылғылардың негізгі түсініктері, мақсаттары мен принциптері. 

Автоматика элементтерінің жіктелуі және сипаттамалары. Темір жол автоматикасының пайдалану 



негіздері. Жол автобұғаттау жүйелері. Рельс тізбектері. Реле түрлері және олардың атқарушы бөлігі. 

Бағыттамалар мен сигналдарды электрлік орталықтандыру жүйелері. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін және жолаушыларға 

қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ете отырып, теміржол көлігіндегі технологиялық процесті 

басқаруға арналған теміржол автоматикасының, телемеханикасы мен байланысының негізгі элементтері 

мен жүйелерін зерделейді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: Автоматты құрылғылардың түсініктері мен принциптері туралы теориялық негіздер. 
Меңгеру керек: Курстың негізгі теориялық ережелерімен жұмыс істеу керек: автоматика, 

телемеханика және байланыс құрылғыларын пайдалану жүйелері мен әдістері. 

Дағдысы болу керек: Автоматика, телемеханика және байланыс құрылғыларын пайдалану.  
 

Автоэксплуатациялық материалдар-4 кредит 

Пререквизиттер: Физика, тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттер: Автоматтандырылған басқару жүйелері, жол қозғалысын ұйымдастыру 

Мақсаты: Жанар-жағармай материалдарымен физикалық-химиялық талдаулар жүргізу ережесі. 
Отынның нақты маркасын таңдау тәртібі. Материалдардың физика-химиялық және пайдалану сапасы. 

Пластикалық майларды қолдану. Түрлі автокөлік тораптарын жөндеуге және қызмет көрсетуге арналған 
антифрикциялық жабындар мен пасталар. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән негізгі қалпына келтіру курстарымен, элективті курстармен, 
жалпы қауіпсіздік пен біліммен танысуға арналған. Курс автомобиль өнеркәсібі туралы тарихи 
ақпаратты, автомобиль жолдарының жекелеген элементтерін жобалау әдістерін, зерттеу, құжаттама 
және қалпына келтіру жобасын жоспарлау туралы ақпаратты ұсынады. Қазіргі заманғы ақпараттық 
ағындарды бағалауға және бағдарлауға және кәсіби қызмет саласындағы қарқынды өзгеретін 
құбылыстар мен процестерге бейімделуге үйретеді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: Автокөлік құралдарын пайдалану шарттарымен танысу, автомобильді пайдалану 
материалдарын қолданудың тиімді әдістері, оларды алу тәсілдері және әр түрлі отын мен майлау 
материалдарын пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау талаптары. 

Меңгеруі керек: Автомобильдік пайдалану материалдарын ұтымды қолдану; материалдар 
ресурстарына қажеттілікті есептеу әдістемесін меңгеру; 

Дағдысы болу: Жұмысты ұйымдастыру үшін нормативтік материалдарды қолданудың 

практикалық дағдыларын меңгеру; 
Құзыретті болу : Автомобиль көлік құралдарын техникалық пайдалануда. 
 

 

 

  



3 курс  

№ Цикл Коды және атауы Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету бакалавры 

6В11300-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 

1 БД ZhTBTSh 3214 - Жүктерді тиеу мен бекітудің техникалық 
шарттары 

4 
 

6 
 

 БД AZh 3214 - Автомобиль жолдары 

2 БД ZhTE3216- Жүк тасымалдау ережелері 3 

 

5 

  БД ZhKOS 3216- Жол-көлік оқиғаларына сараптама 

3 БД ZhKZHB 3217 - Жүк және коммерциялық жұмысты 

басқару 

5 

 

6 

 

 БД ZhZHUTK 3217 - Жол жүрісін ұйымдастырудың 
техникалық құралдары 

4 БД PZhTSB 3220- Пайдалану жұмысын және тасымалдау 
сапасын басқару 1 

5 
 

5 
 

 БД ZhKU 3220- Жол қозғалысын ұйымдастыру 1 

5 БД PZhTSB 3221- Пайдалану жұмысын және тасымалдау 
сапасын басқару  2 

5 
 

6 
 

 БД ZhKU 3221- Жол қозғалысын ұйымдастыру 2 

6 БД TST 3223- Теміржол станциялары мен тораптары 3 
 

6 
  БД KKK 3223 – Көлік құралдарының қауіпсіздігі 

7 БД KZhZh 3225 - Көлік-жүк жүйелері 3 
 

5 
  БД ZhKETN 3225 - Жол қозғалысы ережелерінің теориялық 

негіздері 

8 БД TPEKTKK 3227 - ТПЕ және көліктегі техникалық 

қауіпсіздік құралдары 

5 

 

6 

 

 БД KAS 3227- Көлік ағындарының сипаттамасы 

9 ПД OKZhT 3310- Өнеркәсіптік көлік жұмысының 
технологиясы 

5 
 

6 
 

 ПД OK 3310 – Өнеркәсіптік көлік 

10 ПД АT 3310- Автомобиль тасымалдары 5 
 

6 
  ПД KKS 3310- Көлік құралдарына сараптама 

 
Жүктерді тиеу мен бекітудің техникалық шарттары-4 кредит 

Пререквизиттер: Жүк тасымалы, көлік түрлерінің өзара әрекеті 

Постреквизиттер: Хладотранспорт және жылутехника негіздері, жүк тасымалдарын 

контейнерлеу. 

Мақсаты: Жылжымалы құрамда жүктерді орналастыруға және бекітуге қойылатын жалпы 

талаптар. Жылжымалы құрамға қойылатын талаптар. жүктерді тасымалдауға дайындау, тиеуге және 
түсіруге қойылатын талаптар. вагондардағы жүктерді бекіту құралдары. ТШ, МТУ, НТУ әзірлеу, бекіту 
және өзгерту. Тасымалдау кезінде жүкке әсер ететін күштер. Жүктерді орналастыру және бекіту 
тәсілдерін анықтау әдістемесі. Ағаш материалдарын орналастыру және бекіту. Металл сынықтары мен 
металл өнімдерін орналастыру және бекіту. Ұзын жүктерді орналастыру және бекіту. Дөңгелек жүрісті 
машиналарды орналастыру және бекіту. Темір-бетон бұйымдары мен конструкцияларын орналастыру 
және бекіту. Жабық вагондарда жүктерді орналастыру мен бекітудің техникалық шарттары. Әмбебап 

және мамандандырылған контейнерлерді орналастыру және бекіту. Жылжымалы құрамда үйіп 
тасымалданатын ұсақ фракциялар жүктерін орналастыру шарттары 

 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп жүк тиеу-түсіру салаларында, логистика мен өнеркәсіптік 

көліктерде жиі кездеседі. Жүктердің ерекше қасиеттері мен көлемдік – массалық сипаттамалары, 
сондай-ақ оларды темір жолдардың жылжымалы құрамына орналастыру және бекіту принциптері 
бойынша білім береді. Вагондардың жүк көтерімділігі мен сыйымдылығын пайдалануды жақсарту, 

пойыздардың қауіпсіздігін және тасымалдау кезінде жүктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін 
сәтті шешуге мүмкіндік береді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 



Білу керек: Тасымалдау, қайта тиеу және сақтау жағдайларына әсер ететін негізгі массалық 

жүктердің физикалық – химиялық қасиеттері мен көлемдік – массалық сипаттамалары, тасымалданатын 
жүктердің сақталуын қамтамасыз ететін Ыдыс және буып-түю материалдарының түрлері, жүкті вагонға 
орналастыру және бекіту тәсілдері, жүру жолында жүктердің ысырабын қысқартудың негізгі 
қағидаттары мен жолдары. 

Меңгеру керек: Жүкті дұрыс жіктеп, оның тобын тарифтік, жоспарлы және есептік 
номенклатурада анықтай білу; ыдыстың түрін, буып-түю материалдарын таңдап алу және жүктің 
көліктік сипаттамасына сәйкес беріктікке есеп жүргізу; 

Дағдыларға ие болу: Тасымалдаудың оңтайлы шарттарын және жүк шығынын қысқарту 
жөніндегі іс-шаралар кешенін анықтау; 

Құзыретті болу: Жүкті вагонға дұрыс орналастыру және бекіту элементтерінің қуатын есептеу. 
 

 

Автомобиль жолдары-4 кредит 

Пререквизиттер: Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, Көлік құқығы 

Постреквизиттер: Жол полициясы қызметі, жол жағдайлары және жол қозғалысы 

қауіпсіздігі. 

Мақсаты: Пәннің мақсаты барлық салада жұмыс істейтін жол инженерлері үшін жол 
заңнамасына жалпы кіріспе болып табылады, бірақ ол техникалық қызмет көрсетумен, жол-көлік 
оқиғаларының себептерін талдаумен және техникалық құжаттамамен, көлік инфрақұрылымы 
объектілерімен айналысатындар үшін ерекше қызығушылық тудырады. Автомобиль жолдарының негізгі 
элементтері, қалаларды жоспарлау принциптері. Заңнан туындайтын әртүрлі проблемалардың 
практикалық мысалдары, соның ішінде алдын-ала хабарлама берілген жағдайда делегаттар да 

қарастырылады. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән білім алушыларда автомобиль жолдарын жобалау және салу 

кезінде қолданылатын ықтимал конструктивтік шешімдер мен технологиялар, сондай-ақ автомобиль 
жолдарын салудың жобалық шешімдері мен әдістерін іске асыру және техникалық-экономикалық 
негіздеу қабілеті туралы түсініктерді қалыптастырады. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: 

- автомобиль жолдарын салу, жөндеу және күтіп ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 
әдістері; 

- автомобиль жолдарын салу мен жөндеуді ұйымдастырудың оңтайлы шешімдерін таңдаудың 
техникалық-экономикалық негіздемесінің әдістері; 

- баж пайдалана отырып, жол ұйымдарында есепке алу және есеп беру әдістері; 
- жылдық жоспарларды әзірлеу әдістемесі. 
Меңгеру керек: 

- Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу; 
-қызметкерлер мен әкімшілік-басқару персоналының хронометражы әдісімен нормативтік бақылау 

нәтижелерін өңдеуді жүргізу. 
Дағдыларға ие болу: еңбекке қатысу коэффициентін ескере отырып, бригадалардағы жалақыны 

есептеу. 
 

 
Жүк тасымалдау ережелері-3 кредит 

Пререквизиттер: Жүк тасымалдау, тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: Пәнді зерделеудің мақсаты өндірушіден тұтынушыға көлік құралдарының көмегімен 
жүктерді жеткізуді жүзеге асыру қағидаттарын, қауіптерден қорғау әдістері мен құралдарын, экобиоздан 
қорғау техникасын, көліктегі өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың алдын алу жөніндегі іс-
шараларды зерделеу болып табылады. Заманауи логистика қағидаттары мен әдістерін пайдалана 
отырып, өндірушіден соңғы тұтынушыға өнімді жеткізуді жүзеге асыру дағдыларын алу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән жүктерді тасымалдау шарттарын жетілдірудің қазіргі 
заманғы және перспективалық бағыттары туралы білімді игеруге, тасымалдауға өтінімдер мен есептік 
құжаттарды, актілерді, наразылықтар мен кірме жолдарды пайдалануға арналған шарттарды, 
тасымалдау құжаттарына қосымшаларды жасау бойынша дағдыларды игеруге үйретеді. Халықаралық 
және ішкі құқықтың су жолдарын пайдалану туралы түсінік береді. Соттардың құқықтық аспектілері, 



оның ішінде ұлты, сату, иелену және басқару, қаржылық аспектілер және құрылыс, сату, теңіз 

сақтандыру сияқты қауіпсіздік аспектілері. 
Пәнді оқығаннан кейін студент: 

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

Меңгеру керек: тасымалдауға өтінім жасау, есептік және есептік құжаттарды таңдау, жүктерді 

тасымалдау шарттарын таңдау, жүктерді Тиеу, түсіру және жеткізу мерзімдерін анықтау, тасымалдау 
процесін орындау кезінде тасымалдау шарттарын жетілдіруге және әртүрлі көлік түрлері арасындағы 
өзара іс-қимылға бағытталған іс-шаралар туралы актілер мен шағымдар жасау; 

Дағдыларға ие болу: жүктерді өлшеу дәлдігінің нормалары және тасымалдау кезіндегі жүк 
массасының табиғи кемуі туралы, қазіргі жай-күйі, неғұрлым прогрессивті тасымалдау құралдарын 
дамыту және қолдану бағыттары туралы, тасымалдарды ресімдеуді автоматтандыру туралы 

Құзыретті болу: актілерді жасау тәртібі, шағымдарды ұсыну және қарау. 

 

Жол-көлік оқиғаларына сараптама – 3 кредит 

Пререквизиттер: Көлік құқығы, тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: Сараптаманың мақсаттары мен міндеттері. Сарапшы мен маманның құзыреті, 
құқықтары мен міндеттері. Сараптама кезеңдері. Сарапшының қорытындысы. Бірқалыпты қозғалыс, 
тежеу, домалату. Көліктің жаяу жүргіншіге, велосипедшіге және мотоциклшіге соғуын талдау әдісі. 
Жаяу жүргіншінің, велосипедшінің және мотоциклшінің соқтығысуын талдау әдісі, апат болған жерді 

тексеру. ЖКО орнында тұрған іздер мен ұсақ заттарды тексеру. Мәйітті тексеру. Көлік құралдарының 
техникалық жай-күйін тексеру және тексеру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп жол қозғалысын басқару және қауіпсіздік бойынша 
полицияның рөлі міндеттерімен таныстырады, онда жол жұмыстарын жоспарлауға, жобалауға және 
бақылауға үйретеді, қауіпсіздік саласындағы рентабельділікті ескере отырып, қақтығыстарды тергеу 
және алдын-алу бойынша жан-жақты оқытуды қамтамасыз етеді. Білім алушы полиция қызметінің 
атынан Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және басқару процесіне тиімді үлес қоса алуы үшін 

біліммен, сенімділікпен және құзыреттілікпен оқытады және қаруландырады. 
Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек -Жол қозғалысын реттеу ережесінің жалпы мәселелері-жол белгілері ; - Жол 
таңбалары; - бағдаршамдық реттеу, - Үйлестірілген реттеуді басқару әдістері мен құралдары; 

Меңгеруі керек: - Жол қозғалысын реттеуді ұйымдастыру-әртүрлі қозғалыс жағдайларында жол 
белгілерінің қолданылуын анықтау; 

Дағдысы болу керек: - Жол таңбасының көмегімен қозғалысты реттеу ерекшеліктерін жүргізу; 

Құзыретті болу: Қиылыстарда бағдаршамдық реттеуді шебер енгізу. 
 

 

Жүк және коммерциялық жұмысты басқару-5 кредит 

Пререквизиттер: Жүк тасымалы, - көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі 

Постреквизиттер: Жүк тасымалдарын контейнерлеу, басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері 

Мақсаты: Жүктермен жүк және коммерциялық бастапқы операцияларды орындау технологиясы. 

Темір жолдармен жүк тасымалдау шарты. Тасымалдау құжаттары. Жеткізу мерзімдерін есептеу тәртібі. 
Тасымалдаушының оларды орындамағаны үшін жауапкершілігі. Жүктерді беру және Түсіру кезіндегі 
технологиялық операциялар. Тауар кеңселерінің жұмысын ұйымдастыру. Жүктерді темір жол көлігімен 
тасымалдау кезіндегі есепке алу және есептілік. Тасымалдау құжаттарын өңдеу жөніндегі 
технологиялық орталықтардың жұмысын ұйымдастыру. Хабарлама түрлері. тасымалдауды жіктеу. Тиеу 
орындарынан жүк тасымалдауды маршруттау. Маршруттардың түрлері және олардың мәні. 
Станцияларда жүк жұмыстарының шоғырлануы. Жүк станцияларын жіктеу. Көлік - қойма кешендерінің 

(ТКЖ) жіктелуі және құрылысы. Өлшеуге арналған техникалық құралдар. Жүк массасы. Тасымалдау 
құжаттары. Жүктерді таңбалау. Жылжымалы құрамды тиеуге дайындау. Жүктердің жүру жолында  және 
тағайындалған станцияларда жүргізілетін операциялар 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастырудың негізгі 
ережелерін, техникалық-экономикалық нәтижені анықтау әдістемесін, бағыттауды қолданады. 



Вагондарды уақыт, жүк көтергіштігі, жүктердің сақталуы, прогрессивті технологиялар мен есептеу 

техникасының заманауи құралдарын қолдану және т.б. бойынша пайдалануды үйретеді, жүк және 
коммерциялық жұмыс саласында алған білімдері негізінде көлік және инженерлік қызмет бойынша 
білікті мамандарды дайындайды. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу крек: Жүк жұмысының техникалық құралдары, тасымалдауды, оның ішінде контейнерлік 
және пакеттік ұйымдастырудың прогрессивті тәсілдері, тасымалдауды ұйымдастыру және басқару 
жөніндегі мамандардың коммерциялық қызметінің мәні; нарықтық қатынастар жағдайында көлік 

құқығының, тарифтерді құрудың және темір жолдардың жүк және коммерциялық жұмысын басқарудың 
ұйымдастырушылық құрылымының негізгі принциптері, тасымалдауды Жедел жоспарлау негіздері, 
заңды және жеке тұлғаларға көлік – экспедициялық қызмет көрсетудің, жүктерді тікелей аралас және 
халықаралық қатынастарда тасымалдаудың қазіргі заманғы әдістері. 

Меңгеруі керек: прогрессивтік технология, фирмалық Көліктік қызмет көрсетудің 
автоматтандырылған жүйесі (СПТО) және тиеу – түсіру жұмыстарын кешенді механикаландыру және 
автоматтандыру негізінде станциялар мен кірме жолдарда жүк және коммерциялық жұмыстарды 

ұйымдастыру әдістері, АСОУП және ЕҮАК режимінде баж жағдайында есептеу техникасы құралдарын 
пайдалану, 

Дағдысы болу: жүк және коммерциялық жұмыстың техникалық жарақтандырылуы мен 
технологиясын жетілдіру, тиеу орындарынан вагон ағындарын ұйымдастыру бойынша іс-шарадан 
экономикалық әсер алуды бағалау әдістемесін меңгеру, 

Құзыретті болу: Әртүрлі жүктерді тасымалдау кезінде, әсіресе қауіпті, ауыр салмақты және 
сусымалы жүктерді тасымалдау кезінде поездар қозғалысының қауіпсіздігін, тасымалданатын жүктердің 
сақталуын және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру. 

 

 

Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары-5 кредит 

Пререквизиттер: жүргізушілерді даярлаудың әдіснамалық негіздері 

Постреквизиттер: автомобильдерді техникалық пайдалану, жол жағдайлары және жол 

қозғалысы қауіпсіздігі 

Мақсаты: ОДД КО-да қолданылатын негізгі терминдер мен анықтамалар. Техникалық 

құралдарды жіктеу. Көрсеткіштер техникалық құралдарды қолдану тиімділігі. Бағдаршам түрлері. 
Бағдаршамдардың құрылымы. Бағдаршамдарды орналастыру және орнату. Бағдаршам сигналын енгізу 
өлшемдері. Қиылыстың жеке бағыттары бойынша қозғалысты басқару. Көлік құралдарын кідірту. 
Бағдаршамдық сигнал беру режимін автоматтандырылған жобалау принциптері. Жол контроллерлерінің 
мақсаты мен жіктелуі. Көлік детекторларының мақсаты және жіктелуі. Үйлестірілген басқарудың 
техникалық құралдары. Жол белгілері. Жол таңбалары 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән білім алушыларда көлік процесін ұтымды ұйымдастыру 

және жол жүрісін ұйымдастырудың қолданыстағы техникалық құралдары, Жол жүрісін 
ұйымдастырудың техникалық құралдарын қолданудың теориялық ережелері мен тәсілдері туралы 
түсінік саласындағы ғылыми және кәсіптік білім жүйесін қалыптастырады. Жол белгілерін, жол 
таңбаларын, жол бағдаршамдарын, бағдаршам сигнализациясының жұмыс режимдерін, бейімделгіш 
басқару негіздерін, жаяу жүргіншілер ағындарының қозғалысын ұйымдастыру құралдарын зерделейді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: жолдың көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері мен сипаттамалары, жолдың көлік 
құрылысы ретіндегі жұмыс ерекшеліктері, көлік ағындары қозғалысының заңдылықтары. 

Меңгеру керек: жолдарды тексеруді жүргізу, көлік ағындарының қозғалыс режимін және 
қозғалыс қауіпсіздігін бағалау; 

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

 

 

Пайдалану жұмысын және тасымалдау сапасын басқару 1-5 кредит 

Пререквизиттер: Автоматика, телемеханика және көлік байланысы, тасымалдауды 

ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттер: Автоматтандырылған басқару жүйелері 

Мақсаты: Республикадағы теміржол көлігінің даму динамикасы. Т. ж. ғылым мен техниканың 
жаңа жетістіктерін қолдану. Т.ж. пайдалану жұмысын басқару негіздері станциялардың пайдалану 



жұмысын басқару негіздері. Станцияларды олардың негізгі мақсаты мен жұмыс көлемі бойынша жіктеу. 

Маневрлік жұмыстың технологиясы және нормалау. Маневрлер өндірісіндегі теория мен практика 
негіздері. Маневрлік жұмысты нормалау әдістемесі. Поездар құрамдарын тарату және қалыптастыруды 
аяқтау уақытының нормаларын есептеу. Тағайындаулар бойынша іріктелген вагондар тобын  құрастыру 
технологиясы (бір топтық поездарды тарату және қалыптастыру). Аралық станцияның пайдалану 
жұмысын басқару. Поездармен және вагондармен орындалатын технологиялық операциялар. Учаскелік 
станцияның пайдалану жұмысын басқару. Учаскелік станцияның технологиясы, Өндірістік сипаттамасы 
және мақсаты. Сұрыптау станцияларының пайдалану жұмысын басқару. Сұрыптау станциясының 

технологиясы, Өндірістік сипаттамасы және мақсаты. Станциялық технологиялық орталық (СТЦ) 
жұмысының технологиясы. Құжаттарды өңдеу бойынша операцияларды механикаландыру және 
автоматтандыру. Станцияның негізгі элементтерінің өзара және іргелес учаскелермен өзара әрекеттесуі. 
Жалпы ережелер. "Қабылдау паркі-сұрыптау слайд" жүйесінің көрсеткіштері. Сұрыптау слайдтарының 
технологиясы және олардың өңдеу қабілеті. Сұрыптау паркіндегі пойыздарды өңдеу технологиясы. 
Пойыздарды және транзиттік пойыздарды өңдеу технологиясы. "Сұрыптау пункті – қалыптасудың сору 
жолы"жүйесінің көрсеткіштері. "Жөнелту паркі – іргелес учаскелер"жүйесінің жұмыс көрсеткіштері. 

Стандартты емес станция жүйелерінің жұмыс істеу ерекшелігі. Жергілікті вагондармен жұмыс істеу 
технологиясы. Жергілікті вагондармен маневрлік жұмысты ұйымдастырудың ерекшеліктері. Станция 
жұмысын жоспарлау, басқару және басқару. Станция жұмысының негізгі көрсеткіштері, есебі және 
талдауы. Сұрыптау станциясының АБЖ құру принциптері. Станцияның қысқы жағдайдағы жұмысы. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән көліктің пайдалану жұмысын, көліктегі техникалық 
құралдарды, темір жолдардың барлық бөлімшелерінің тасымалдау процесін қамтамасыз етуге, жүктер 
мен жолаушылар тасымалына қызмет көрсету жөніндегі жедел шешімдерге бағытталған өндірістік 
қызметін басқару қағидаттарын оқытады. Көлік объектілерінің жұмысы саласында басқару шешімдерін 

қолданады, қозғалыс қауіпсіздігін ұйымдастыру, басқару және қамтамасыз етумен және көлікті 
пайдаланумен байланысты қызмет алгоритмдерін пайдаланады. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: озық техника мен технологияны қолдануға негізделген темір жолдарды пайдалану 
жұмысының жалпы қағидаттары, темір жол желісін, жолды және оған кіретін бөлімшелерді басқарудың 
автоматтандырылған жүйесін қолдануды ескере отырып, жекелеген темір жол бөлімшелерінің жұмысы, 
темір жол станциялары мен тораптарының өндірістік процестерін, демек, жоспарлы тапсырмаларды 

орындау кезінде экономикалық тиімділікті ескере отырып, олардың жұмыс технологиясына кіретін 
бүкіл кешенді оңтайландыру бойынша теориялық негіздер. 

меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің теориялық негіздерін қолдану, 
оперативті жағдайда өндіріс орындарының алдыңғы қатарлы әдістерін қолдана отырып, темір жол 
станциялары мен басқа да темір жол бөлімшелері жұмысының озық технологиясын құру; 

Дағдысы болу керек: теміржол көлігі бөлімшелерінің (станциялардың, учаскелердің, желі 
полигондарының)қызметі негізінде жылжымалы құрамды тиімді пайдалануды ескере отырып, 

тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша шешім қабылдау; 
Құзыретті болу: темір жол көлігі жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін іс – шаралар 

бойынша техникалық-экономикалық есептерді орындау. 
 
 

Жол қозғалысын ұйымдастыру 1-5 кредит 

Пререквизиттер: Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 

тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттер: Жол полициясы қызметі, жол жағдайлары және жол қозғалысы 

қауіпсіздігі. 

Мақсаты: Автомобиль және жол қозғалысын дамыту. Жол қозғалысын ұйымдастыру құрылымы. 
Жол полициясы және жол қозғалысы қауіпсіздігі қызметі басқармасы. Көлік ағыны. Жаяу жүргіншілер 
ағыны. Өткізу қабілеті туралы түсінік. Көше-жол желісі. Жол қозғалысын зерттеу. Жол қозғалысын 
ұйымдастыру бойынша практикалық іс-шаралар . Қиылыстардағы қозғалыс. Дөңгелек қозғалыс. Жаяу 
жүргіншілердің қозғалысы. Маршруттық жолаушылар көлігінің қозғалысы. Уақытша автомобиль 

тұрақтары. Тәуліктің қараңғы уақытында қозғалыс 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән қатаң жүйеде жол қозғалысын қалыптастыратын 

экономикалық және қауіпсіз деңгейді қамтамасыз ететін іс-шаралар кешенін зерттейді. Жол 
қозғалысының тәртібін, жол белгілерін, олардың мақсаты мен сипатын, бағдаршамдардың орналасу 



тәртібін және олардың мәнін қарайды. Жол қозғалысын ұйымдастыру принциптерін қарау. Осы 

принциптер бойынша жол қозғалысын ұйымдастыруды зерттеу. 
Пәнді оқығаннан кейін студент: 

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

экономикалық және экологиялық бағалаулармен байланысы, инженерлік жобаларды жобалауды және 
ресімдеуді ұйымдастыру тәртібі, қозғалысты жедел ұйымдастыру негіздері және көлік құралдары 
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаттары. 

Меңгеру керек: Автомобильдендіруді дамыту салдарын бағалау, жол қозғалысын жедел 
ұйымдастыру бойынша нақты іс-шараларды әзірлеу, көліктің тұрақты, уақытша және кідіртілген 
тұрақтарын ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу, ЖҚЖ туралы іс-шараны енгізудің экономикалық 
және экологиялық нәтижелерін бағалау, 

Дағдыларға ие болу: Көлік және жаяу жүргіншілер ағындарының қозғалысын ұйымдастырудың 
тиімділігін зерттеу, ЖКО материалдарын зерттеу, 

Құзыретті болу: Қозғалысты ұйымдастырудың жобалық шешімдерін әзірлеу. 
 

 

Пайдалану жұмысын және тасымалдау сапасын басқару 2-5 кредит 

Пререквизиттер: Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, автоматика, 

телемеханика және көліктегі байланыс, 

Постреквизиттер: Автоматтандырылған басқару жүйелері 

Мақсаты: Республикадағы теміржол көлігінің даму динамикасы. Т. ж. ғылым мен техниканың 
жаңа жетістіктерін қолдану. Т.ж. пайдалану жұмысын басқару негіздері станциялардың пайдалану 
жұмысын басқару негіздері. Станцияларды олардың негізгі мақсаты мен жұмыс көлемі бойынша жіктеу. 
Маневрлік жұмыстың технологиясы және нормалау. Маневрлер өндірісіндегі теория мен практика 
негіздері. Маневрлік жұмысты нормалау әдістемесі. Поездар құрамдарын тарату және қалыптастыруды 
аяқтау уақытының нормаларын есептеу. Тағайындаулар бойынша іріктелген вагондар тобын құрастыру 

технологиясы (бір топтық поездарды тарату және қалыптастыру). Аралық станцияның пайдалану 
жұмысын басқару. Поездармен және вагондармен орындалатын технологиялық операциялар. Учаскелік 
станцияның пайдалану жұмысын басқару. Учаскелік станцияның технологиясы, Өндірістік сипаттамасы 
және мақсаты. Сұрыптау станцияларының пайдалану жұмысын басқару. Сұрыптау станциясының 
технологиясы, Өндірістік сипаттамасы және мақсаты. Станциялық технологиялық орталық (СТЦ) 
жұмысының технологиясы. Құжаттарды өңдеу бойынша операцияларды механикаландыру және 
автоматтандыру. Станцияның негізгі элементтерінің өзара және іргелес учаскелермен өзара әрекеттесуі. 

Жалпы ережелер. "Қабылдау паркі-сұрыптау слайд" жүйесінің көрсеткіштері. Сұрыптау слайдтарының 
технологиясы және олардың өңдеу қабілеті. Сұрыптау паркіндегі пойыздарды өңдеу технологиясы. 
Пойыздарды және транзиттік пойыздарды өңдеу технологиясы. "Сұрыптау пункті – қалыптасудың сору 
жолы"жүйесінің көрсеткіштері. "Жөнелту паркі – іргелес учаскелер"жүйесінің жұмыс көрсеткіштері. 
Стандартты емес станция жүйелерінің жұмыс істеу ерекшелігі. Жергілікті вагондармен жұмыс істеу 
технологиясы. Жергілікті вагондармен маневрлік жұмысты ұйымдастырудың ерекшеліктері. Станция 
жұмысын жоспарлау, басқару және басқару. Станция жұмысының негізгі көрсеткіштері, есебі және 
талдауы. Сұрыптау станциясының АБЖ құру принциптері. Станцияның қысқы жағдайдағы жұмысы. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән білім алушыларда темір жол көлігінің пайдалану жұмысы, 
оның инфрақұрылымы, жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау туралы жалпы мәліметтерді 
қалыптастырады. Темір жол көлігі бөлімшелері жұмысының пайдалану және экономикалық 
көрсеткіштеріндегі дағдыларды анықтайды. Білім алушыларға техникалық құралдарды ұтымды 
пайдалану кезінде тасымалдау бойынша жоспар мен жедел тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз 
етуге бағытталған темір жолдардың ағымдағы пайдалану жұмысын ұйымдастыру және басқару 
жөніндегі шаралар жүйесін зерделеуге мүмкіндік береді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: Озық техника мен технологияны қолдануға негізделген темір жолдарды пайдалану 
жұмысының жалпы қағидаттары, темір жол желісін, жолды және оған кіретін бөлімшелерді басқарудың 
автоматтандырылған жүйесін қолдануды ескере отырып, жекелеген темір жол бөлімшелерінің жұмысы, 
темір жол станциялары мен тораптарының өндірістік процестерін, демек, жоспарлы тапсырмаларды 



орындау кезінде экономикалық тиімділікті ескере отырып, олардың жұмыс технологиясына кіретін 

бүкіл кешенді оңтайландыру бойынша теориялық негіздер. 
Меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің теориялық негіздерін қолдану, 

оперативті жағдайда өндіріс орындарының алдыңғы қатарлы әдістерін қолдана отырып, темір жол 
станциялары мен басқа да темір жол бөлімшелері жұмысының озық технологиясын құру; 

Дағдысы болу керек: Теміржол көлігі бөлімшелерінің (станциялардың, учаскелердің, желі 
полигондарының)қызметі негізінде жылжымалы құрамды тиімді пайдалануды ескере отырып, 
тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша шешім қабылдау, 

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

 

Жол қозғалысын ұйымдастыру 2-5 кредит 

Пререквизиттер: Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, OPUD 2206 

- тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 

Постреквизиттер: Жол жағдайлары және жол қозғалысы қауіпсіздігі 

Мақсаты: Жол қозғалысын басқару мақсаттары, жол қиылысы түрі, жол қиылысын таңдау, жол 
қиылысының өнімділігі, сигнализация, айналма жол, жол қиылысы, жол пайдаланушысы, жаяу 
жүргіншілер, велосипедшілер, трафикті басқару, Жол кеңістігін бөлу, жол жолағын басқару, 
функционалды дизайн, белгілер мен жол белгілері, жол қиылысы, жоспарлау пандусы, өлшеу, теміржол 
өткелдері, теміржол өткелі, жаяу жүргіншілер өткелі, велосипедшілерге арналған өткел, велосипед 
жолдары, велосипед жолдарына арналған терминал процедуралары. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп жол қозғалысын басқаруды, жол қиылысының түрін, жол 
қиылысын таңдауды, жол қиылысының өнімділігін, сигналсыз, сигнализация, айналма жол, жол айрығы, 

жол пайдаланушысы, жаяу жүргіншілер, велосипедшілер, трафикті басқару, Жол кеңістігін бөлу, жол 
жолағын басқару, функционалды дизайн, белгілер мен жол белгілері, жол айрығы, жоспарлау пандусы, 
өлшемдер, теміржол өткелдері, жаяу жүргіншілер өткелі, велосипедшілерге арналған өткел, велосипед 
жолдары, велосипед жолдарына арналған терминал процедуралары. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: жол қозғалысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету бойынша нормативтік құжаттардың 
негізгі ережелері, қозғалысты ұйымдастырудың теориялық негіздері, жол қозғалысының қауіпсіздігі мен 

тиімділігін қамтамасыз ету проблемаларын шешудің негізгі жолдары, ЖКО талдау әдістері, көшедегі 
қауіпті учаскелерді анықтау және жою – жол желісі бойынша іс-шаралардың тиімділігін бағалау 
тәсілдері, жаппай жолаушылар көлігі қозғалысын ұйымдастыру әдістері, ЖҚЖ бойынша іс-шаралардың 
экономикалық және экологиялық бағалаулармен байланысы, инженерлік жобаларды жобалауды және 
ресімдеуді ұйымдастыру тәртібі, қозғалысты жедел ұйымдастыру негіздері және көлік құралдары 
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаттары. 

Меңгеру керек: автомобильдендіруді дамыту салдарын бағалау, жол қозғалысын жедел 

ұйымдастыру бойынша нақты іс-шараларды әзірлеу, көліктің тұрақты, уақытша және кідіртілген 
тұрақтарын ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу, ЖҚЖ туралы іс-шараны енгізудің экономикалық 
және экологиялық нәтижелерін бағалау; 

Дағдыларға ие болу: Көлік және жаяу жүргіншілер ағындарының қозғалысын ұйымдастырудың 
тиімділігін зерттеу, ЖКО материалдарын зерттеу, 

Құзыретті болу: қозғалысты ұйымдастырудың жобалық шешімдерін әзірлеу. 
 
Теміржол станциялары мен тораптар-3 кредит 

Пререквизиттер: көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

Постреквизиттер: дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: Теміржол станциялары мен тораптарының маңызы. Бөлек пункттер. Жолаушылар және 
техникалық жолаушылар станциялары. Жүк станциялары. Мамандандырылған жүк станциялары. 
Учаскелік станциялар. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән өндірістік жағдайлардың теориялық негіздерін қолданады, 
жұмыстың алдыңғы қатарлы әдістерін қолдана отырып, көлік объектілері жұмысының озық 

технологиясын жасайды, жедел жағдайларда көлік объектілерінің қызметін талдау негізінде көлік 
құралдарын тиімді пайдалануды ескере отырып, тасымалдау процесіне қызмет көрсету туралы шешім 
қабылдайды. Көлік жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін іс-шаралар бойынша техникалық-
экономикалық есептерді орындайды. Тасымалдау процесіне әсер ететін заманауи әдістерді қолдана 
отырып, теміржол станциялары мен тораптарының құрылғыларын есептеуді үйрету. 



Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: жұмыс технологиясымен өзара байланыста станциялардың, тораптардың және 
олардың элементтерінің құрылғылары мен конструкциялары туралы жалпы қағидаттар, осы 
құрылғыларды есептеу теориясы және ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерін, темір жолдарды 
пайдаланудың және көліктің басқа түрлерімен өзара іс-қимылының оңтайлы әдістерін ескере отырып, 
жаңа және қайта орналасатын станциялар мен тораптарды жобалаудың қазіргі заманғы әдістері. 

Меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің теориялық негіздерін қолдану; озық 
әдістерді қолдана отырып, теміржол станциялары мен тораптарын, сондай-ақ басқа да теміржол 

бөлімшелерін жобалау мен қайта құрудың озық технологиясын жасау; 
Дағдысы болу керек: теміржол көлігі бөлімшелерінің (станциялардың, учаскелердің, желі 

полигондарының және т. б.) қызметін талдау негізінде жылжымалы құрамды және жолдық дамуды 
тиімді пайдалануды ескере отырып, тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша шешім қабылдау.; 

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

 

Көлік құралдарының қауіпсіздігі - 3 кредит 

Пререквизиттер: Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: автомобиль қауіпсіздігінің түрлері. Автомобильдің пайдалану қасиеттері. 
Автомобильдің орналасу параметрлері. Автокөліктің тарту және тежеу динамикасы. Автомобильдің 
тұрақтылығы мен басқарылуы. Жеңіл автомобиль жүрісінің тегістігі. Протектор тозуының пайдалану 
қасиеттеріне әсері. Автомобильдің ақпараттылық түрлері. Автомобильдің шолуы және дыбыстық 
ақпараттылығы. Жүргізушінің жұмыс орны. Пассивті қауіпсіздікті бағалау. Ішкі пассивті қауіпсіздік. 

Сыртқы пассивті қауіпсіздік. Апаттан кейінгі қауіпсіздік. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп көлік құралдарының қауіпсіз жұмысына, оларға 

техникалық қызмет көрсетуге және жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізуге және жол-көлік 
оқиғаларының себептері мен техникалық құжаттамаға қойылатын талаптарды қарастырады. Көлік 
құралдарының қауіпсіздігі үшін міндеттер мен жауапкершілікті зерделейді. Апаттан кейінгі қауіпсіздікті 
және экологиялық қауіпсіздікті анықтайтын көлік құралдарының қасиеттерін қарастырады. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

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

Меңгеруі керек: автомобиль тербелісін, автомобиль жүрісінің жайлылығын және тегістігін; 
шиналардың тозуын, протектор тозуының пайдалану қасиеттеріне әсерін анықтау; 

Дағдыларға ие болу: ішкі, сыртқы және қосымша ақпараттылық; автомобильдің шолуы, 
автомобильдің дыбыстық ақпараттылығы; 

 

Көлік-жүк жүйелері - 3 кредит 

Пререквизиттер: Жүк Тасымалы 

Постреквизиттер: жүк және коммерциялық жұмысты басқару 

Мақсаты: Логистика және сақтау салаларына тауарлар мен өнімдерді жеткізушілер мен 
клиенттер арасында сақтау және тарату кіреді. Тауарларды қабылдау мен жөнелтуді, жолаушыларды, 

багажды, жүк-багажды және жүктерді тасымалдау кезінде бірыңғай көлік жүйесін құрайтын көлік 
түрлерінің ұтымды өзара іс-қимылын ұйымдастыруды қоса алғанда, жеткізу тізбегі саласында бағалы 
дағдыларға ие болыңыз, тарифтерді, үлестік тарифтік мөлшерлемелерді саралау схемаларын оқуда 
кәсіби дағдыларға ие болыңыз және жолаушылардың қозғалысқа қажеттілігін зерделеу әдістерін 
пайдалана біліңіз, тапсырыстарды жинау мен өңдеу, тасымалдарды түгендеу мен басқару. межелі 
пункттер арасында жолаушыларды немесе жүктерді қауіпсіз тасымалдау, 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп әртүрлі көлік түрлерімен жүк тасымалдауды 

ұйымдастыруға арналған жүк терминалдары туралы білім береді. Көліктік−жүк жүйелеріне қатысты 
жүйелік талдаудың базалық терминологиясын ұтымды пайдалануға үйретеді. Жүк тасымалдауды 
ұйымдастырудың жүйелі тәсілін қолданыңыз, Көлік және жүк жүйелерінің құралдарына техникалық 
қызмет көрсетуді жоспарлаңыз. Тасымалдау процесінің параметрлерін оңтайландырыңыз, тиеу−түсіру 
жұмыстарын есептеңіз. 



Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: озық техника мен технологияны қолдануға негізделген темір жолдарды пайдалану 
жұмысының жалпы принциптері, темір жол желісін, жолды және оған кіретін бөлімшелерді басқарудың 
автоматтандырылған жүйесін қолдануды ескере отырып, жекелеген темір жол бөлімшелерінің жұмысы, 
темір жол станциялары мен тораптарының өндірістік процестерін оңтайландыру бойынша теориялық 
негіздер. 

Меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің теориялық негіздерін қолдану, 
оперативті жағдайда өндіріс орындарының алдыңғы қатарлы әдістерін қолдана отырып, темір жол 

станциялары мен басқа да темір жол бөлімшелері жұмысының озық технологиясын құру; 
Дағдысы болу керек: Теміржол көлігі бөлімшелерінің (станциялардың, учаскелердің, желі 

полигондарының)қызметі негізінде жылжымалы құрамды тиімді пайдалануды ескере отырып, 
тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша шешім қабылдау; 

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

 

 

Жол қозғалысы ережелерінің теориялық негіздері-3 кредит 

Пререквизиттер: Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 

тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 

Постреквизиттер: Көлік құралдарының қауіпсіздігі, автомобильмен тасымалдау 

Мақсаты: Жалпы ережелер. Жүргізушілердің жалпы міндеттері. Жаяу жүргіншілердің міндеттері. 
Бағдаршам мен реттеушінің сигналдары. Арнайы сигналдарды қолдану. Маневр жасау. Қозғалыс 
жылдамдығы. Аялдама және тұрақ. жол қиылыстары. реттелетін қиылыстар. реттелмейтін қиылыстар. 

Жаяу жүргіншілер өткелдері және маршруттық көлік құралдарының аялдамалары. Автомагистральдар 
бойынша қозғалыс, тұрғын аудандардағы қозғалыс. маршруттық көлік құралдарының басымдығы. 
Сыртқы жарық құрылғылары мен дыбыстық сигналдарды пайдалану. Механикалық көлік құралдарын 
сүйрету. Жолаушыларды тасымалдау. жүктерді тасымалдау. Көлік құралдарын пайдалануға тыйым 
салынатын ақаулар мен жағдайлар. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән жол қозғалысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету бойынша 
нормативтік құжаттардың негізгі ережелерін, қозғалысты ұйымдастырудың теориялық негіздерін, жол 

қозғалысының қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз ету проблемаларын шешудің негізгі жолдарын, 
жол-көлік оқиғаларын талдау әдістерін, көшедегі қауіпті учаскелерді анықтау мен жоюды зерттейді – іс-
шараларының тиімділігін бағалау тәсілдері, инженерлік жобаларды жобалау мен ресімдеуді 
ұйымдастыру тәртібі, қозғалысты жедел ұйымдастыру негіздері және көлік құралдары қозғалысының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаттары. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: жол қозғалысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету бойынша нормативтік құжаттардың 

негізгі ережелері; қозғалысты ұйымдастырудың теориялық негіздері; жол қозғалысының қауіпсіздігі мен 
тиімділігін қамтамасыз ету проблемасын шешудің негізгі жолдары; ЖКО талдау әдістері, көше-жол 
желісінің қауіпті учаскелерін анықтау және жою; ЖҚЖ бойынша іс-шаралардың, экономикалық және 
экологиялық бағалаулары бар ЖҚЖ бойынша іс-шаралардың тиімділігін бағалау тәсілдері, инженерлік 
жобаларды жобалауды және ресімдеуді ұйымдастыру тәртібі, қозғалысты жедел ұйымдастыру негіздері 
және көлік құралдары қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаттары. 

Меңгеру керек: автомобильдендіруді дамыту салдарын бағалау; жол қозғалысын жедел 
ұйымдастыру бойынша нақты іс-шаралар әзірлеу; көліктің тұрақты, уақытша және ұсталған тұрақтарын 

ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу; 

Дағдыларға ие болу: ЖҚЕ бойынша іс-шараларды енгізудің экономикалық және экологиялық 
нәтижелерін бағалау; Көлік және жаяу жүргіншілер ағындарының қозғалысын ұйымдастырудың 
тиімділігін зерттеу; 

Құзыретті болу : ЖКО материалдарын зерттеу; қозғалысты ұйымдастыру бойынша жобалық 
шешімдерді әзірлеу 

 

ТПЕ және көліктегі техникалық қауіпсіздік құралдары-5 кредит 

Пререквизиттер: Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Постреквизиттер: Автоматтандырылған басқару жүйелері, жолаушылар тасымалын 

басқару 



Мақсаты: теміржол көлігі қызметкерлерінің міндеттері. Габариттері. Теміржол көлігінің 

құрылыстары мен құрылғылары. Жол шаруашылығының құрылыстары мен құрылғылары. Рельстер, 
бағыттамалы бұрмалар. Темір жолдардың қиылысуы, өтпелері және түйісуі. Сигналдардың 
тағайындалуы. Сигналдарды орнату орындары. Бағдаршамдардың тағайындалуы бойынша жіктелуі. 
Қоршау сигналдары. Қол және дыбыстық сигналдар. СОБ құрылғыларына қойылатын ТПЕ талаптары. 
Электрмен жабдықтау құрылыстары мен құрылғылары. ДЦ-мен жабдықталған учаскелердегі поездар 
қозғалысы. ПАБ жанындағы поездар қозғалысы. Электр жезлдық жүйе кезіндегі поездар қозғалысы. 
Телефон байланыс құралдары кезіндегі поездар қозғалысы. Сигнализация мен байланыстың барлық 

құралдарының іс-қимылы үзілген кездегі поездар қозғалысы. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән жұмыс көлемін ескере отырып, теміржол көлігінің 

техникалық қарулануын тиімді пайдалану саласындағы кәсіби қызмет дағдыларына, ағымдағы 
пайдалану жағдайында да, жақын және алыс перспективада да оның техникалық құралдарын дамыту 
мәселелерін шеше білуге, теміржол бөлімшелерінің жұмысын Прогрессивті технология бойынша тиімді 
ұйымдастыра білуге үйретеді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: озық техника мен технологияны қолдануға негізделген темір жолдарды пайдалану 
жұмысын басқарудың жалпы қағидаттары, темір жолдар желісін, жолды және оған кіретін бөлімшелерді 
басқарудың автоматтандырылған жүйесін қолдануды ескере отырып, жекелеген темір жол 
бөлімшелерінің жұмысы, темір жол станциялары мен тораптарының өндірістік процестерін, демек, 
жоспарлы тапсырмаларды орындау кезінде экономикалық тиімділікті ескере отырып, олардың жұмыс 
технологиясына кіретін бүкіл кешенді оңтайландыру бойынша теориялық негіздер. 

Меңгеруі керек: темір жол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кешенді жүйесін 
пайдалану; маневрлік жұмыс пен поездар қозғалысы қауіпсіздігінің рұқсат етілген бұзушылықтарының 

біліктілік тәртібі және оның қазіргі жағдайы, поездар қозғалысы қауіпсіздігінің бұзылуын тудыратын 
себептер, ТПЕ талаптары мен нормалары; 

Дағдыларыңыз болуы тиіс: Темір жолдардың техникалық құралдарын орнату, күтіп ұстау және 
пайдалану мәселелері бойынша басқа құжаттардың нұсқаулықтары; 

Құзыретті болу : мамандық бойынша барлық өндірістік процестерде темір жолдардың апатсыз 
жұмысын қамтамасыз ететін технологиялық процесс, принциптер мен жағдайлар. 

 

 

Көлік ағындарының сипаттамасы - 5 кредит 

Пререквизиттер: Жүргізушілерді даярлаудың әдіснамалық негіздері, Автоэксплуатациялық 

материалдар. 

Постреквизиттер: Жол полициясы қызметі 

Мақсаты: көлік ағынының сипаттамасы. Көлік ағынының қарқындылығы. Көлік ағынының 
тығыздығы. Көлік ағынының ені. Қозғалысты кідірту. Көше-жол желісі. КЖЖ құрудың геометриялық 

сызбалары. Жаяу жүргіншілер ағыны. Көлік ағыны. Көлік ағынының құрамы. Қиылыстардағы қозғалыс. 
Бір жақты қозғалыс. Қиылыстардағы айналмалы қозғалыс 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері 
бойынша жолдарда қозғалысты ұйымдастыру қызметтерінің қызметімен, нақты терминдер мен 
ұғымдармен танысу. Инновациялық әдістемелер мен проблемалық сабақтарды қолдану арқылы білім 
алушылардың шығармашылық ойлауын қалыптастырады. Білім алушы нақты материалды меңгеріп, 
келесі дағдыларды меңгеруі тиіс: карта бойынша бағдарлану, ЖКО-ны зерттеу және талдау әдістерін 
меңгеру, жол органдарындағы қозғалысты ұйымдастыру қызметтері қызметінің негізгі бағыттарын 

зерделеу. 
Пәнді оқығаннан кейін студент: 

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

жобаларды жобалауды және ресімдеуді ұйымдастыру тәртібі, қозғалысты жедел ұйымдастыру негіздері 
және көлік құралдары қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаттары. 

Меңгеру керек: автомобильдендіруді дамыту салдарын бағалау, жол қозғалысын жедел 
ұйымдастыру бойынша нақты іс-шараларды әзірлеу, көліктің тұрақты, уақытша және кідіртілген 



тұрақтарын ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу, ЖҚЖ бойынша іс-шараларды енгізудің 

экономикалық және экологиялық нәтижелерін бағалау, 
Дағдыларға ие болу: Көлік және жаяу жүргіншілер ағындарының қозғалысын ұйымдастырудың 

тиімділігін зерттеу, ЖКО материалдарын зерттеу, 
Құзыретті болу: қозғалысты ұйымдастырудың жобалық шешімдерін әзірлеу. 
 

Өнеркәсіптік көлік жұмысының технологиясы - 5 кредит 

Пререквизиттер: Көліктік-жүк жүйелері, көліктік логистика 

Постреквизиттер: Жүк тасымалдарын контейнерлеу 

Мақсаты: Бірыңғай көлік жүйесі (БКО), өнеркәсіптік көліктің мәні мен сипаттамасы, өнеркәсіптік 
көлікте тасымалдауды ұйымдастырудың негізгі қағидаттары, өнеркәсіптік теміржол көлігі, жүк 
вагондарының негізгі сипаттамалары, автомобильдік өнеркәсіптік көліктің құрылымы, өнеркәсіптік 
Көліктің арнайы түрлері, крандардың жіктелуі, Аспалы арқан және монорельсті жолдар 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән әр түрлі көлік түрлерінің, техника мен технологияның 
негізгі сипаттамаларын, жұмысты ұйымдастыруды, инженерлік құрылыстарды, басқару жүйелерін 

зерттейді. Көліктің аралас түрлері технологиясының негіздерін, олармен өзара әрекеттесу тәсілдерін, 
өнеркәсіптік көліктің техникалық құралдарының, құрылғыларының және құрылыстарының 
ерекшеліктерін қарастырады. Ақпараттық технологиялар түрлерін пайдалану , оларды темір жол 
көлігіндегі жүк және коммерциялық жұмыста ұтымды пайдалану салалары/ 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге керек: әр түрлі көлік түрлерінің өзара іс - қимыл формалары; - техникалық құралдардың 
даму және әр түрлі көлік түрлерін пайдалану заңдылықтары; - бірыңғай көлік жүйесіндегі әр түрлі көлік 
түрлерінің ерекшеліктері;-көлік түрлерінің техникалық-пайдалану сипаттамалары. 

Меңгеруі керек: - әртүрлі көлік түрлерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін техникалық 
құралдарды таңдау; 

Дағдыларға ие болу: - көлік тораптарының құрылымы мен қуатын анықтау. 
Құзыретті болу: - көліктің түйісу пункттерінде негізгі жүктерді қайта тиеудің технологиялық 

схемаларын анықтау. 
 

 

Өнеркәсіптік көлік -5 кредит 

Пререквизиттер: көліктік-жүк жүйелері, көліктік логистика 

Постреквизиттер: жүк тасымалдарын контейнерлеу 

Мақсаты: заманауи ғылыми бағыт ретінде Өнеркәсіптік логистиканың негізгі ережелерін ашу 
фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың кешенді бағдарламасын құрудың, сондай-ақ 
экономиканың әртүрлі салаларында бизнес-процестерді басқаруға логистикалық тәсілді қолданудың 
негізгі тәсілі болып саналады. Кәсіби міндеттерді зерттеу пәні нарықтық экономика субъектілерінің 

тауар айналымының тиімді арналарын қалыптастыру, оңтайлы экономикалық қатынастарды 
қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметі болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: өнеркәсіптік кәсіпорындардың (арқан-аспалы жолдар, 
конвейерлік және гидравликалық көлік) темір жолдарын, автомобиль жолдарын және Көліктің арнайы 
түрлерін жобалау саласында білімі бар мамандарды даярлау, сондай-ақ тиеу-түсіру жұмыстарын 
механикаландыру және кәсіпорындардың қоймалары бойынша мәліметтер. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білу керек 

- әр түрлі көлік түрлерінің өзара әрекеттесу формалары; 
- техникалық құралдардың даму заңдылықтары және әртүрлі көлік түрлерін пайдалану; 
- бірыңғай көлік жүйесіндегі әртүрлі көлік түрлерінің ерекшеліктері; 
- көлік түрлерінің техникалық-пайдалану сипаттамалары 
Меңгеру керек 

- әртүрлі көлік түрлерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін техникалық құралдарды таңдау; 
Дағдыларға ие болу: – көлік тораптарының құрылымы мен қуатын анықтау. 

Құзыретті болу: - көліктің түйісу пункттерінде негізгі жүктерді қайта тиеудің технологиялық 
схемаларын анықтау. 

 
 
 



Автокөлік тасымалы-5 кредит 

Пререквизиттер: жүргізушілерді даярлаудың әдіснамалық негіздері 

Постреквизиттер: жол полициясы қызметі 

Мақсаты: пәнді зерделеу өндірушіден тұтынушыға көлік құралдарының көмегімен жүктерді 
жеткізуді жүзеге асыру қағидаттарын зерделеу болып табылады. Заманауи логистика қағидаттары мен 
әдістерін пайдалана отырып, өндірушіден соңғы тұтынушыға өнімді жеткізуді жүзеге асыру дағдыларын 
алу 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп өндірушіден тұтынушыға көлік құралдарының көмегімен 

жүктерді жеткізуді жүзеге асыру принциптерін зерттейді. Заманауи логистика қағидаттары мен әдістерін 
пайдалана отырып, өндірушіден соңғы тұтынушыға өнімді жеткізуді жүзеге асыру дағдыларын алу 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: 

- Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарттары туралы; 
- көлік құралдары иелерінің азаматтық жауапкершілігін ерікті және міндетті сақтандыру шарттары 

туралы. 

Меңгеру керек: 

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

сомасын есептеу. 
 

Көлік құралдарына сараптама – 5кредит 

Пререквизиттер: Жүргізушілерді даярлаудың әдіснамалық негіздері 

Постреквизиттер: Жол полициясы қызметі 

Мақсаты: студенттер апат болған жерлерді өлшеуге және суретке түсіруге, апаттан кейін 
эскиздер мен диаграммалар жасауға үйренеді. 1-апатта жиналған мәліметтер жол-көлік оқиғаларын 
қалпына келтіру үшін қалай пайдаланылатыны және оқиға орнында деректерді жинау және жазу үшін 
электрондық құрылғыларды пайдалану қалай енгізілетіні қарастырылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: болашақ мамандарда автосақтандыру теориясы саласында 

қазіргі заманғы іргелі білімді қалыптастыру, автосақтандыру теориясы мен практикасының өзара іс-
қимылының маңызды негіздерін ашу, автосақтандыру қажеттілігі, оның қазіргі нарықтық даму 
жағдайындағы рөлі мен маңызы. Курсты оқытудың міндеті студенттердің жеке, мүліктік сақтандыру 
және жауапкершілікті сақтандыру туралы қазіргі заманғы түсініктерін қалыптастыру болып табылады; 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білу керек-Жол қозғалысын реттеу ережесінің жалпы мәселелері-жол белгілері ; - Жол 
таңбалары; - бағдаршамдық реттеу, - Үйлестірілген реттеуді басқару әдістері мен құралдары; 

Меңгеруі керек: - жол қозғалысын реттеуді ұйымдастыру-әртүрлі қозғалыс жағдайларында жол 
белгілерінің қолданылуын анықтау; 

Дағдысы болу керек: - жол таңбасының көмегімен қозғалысты реттеу ерекшеліктерін жүргізу; 
Құзыретті болу: қиылыстарда бағдаршамдық реттеуді шебер енгізу  



4 курс 

 

№ Цикл Коды және атауы Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету бакалавры 

6В11300-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 

1 БД ZhTK 4218 - Жүк тасымалдарын контейнерлеу 5 
 

7 
  БД ATP 4218 - Автомобильдерді техникалық пайдалану 

2 БД ZhTB 4222- Жолаушылар тасымалын басқару 5 

 

7 

  БД ZhZhZhKK 4222- Жол жағдайлары және жол қозғалысы 
қауіпсіздігі 

3 БД HZhKK 4226- Хладотранспорт және жылутехника 
негіздері 

5 
 

7 
 

 БД ZhPK 4226 - Жол полициясы қызметі 

 

Жүк тасымалдарын контейнерлеу -5 кредит 

Пререквизиттер: Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру, жүк және 

коммерциялық жұмысты басқару 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: Контейнерлеу негіздері. Контейнерлік көлік жүйелерінің рөлі. Контейнерлік 

тасымалдауды жоспарлау және ұйымдастыру. Көліктік-экспедициялық қызмет көрсету. Контейнерлік 
тасымалдарды автоматтандыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән жүк және коммерциялық операциялар мен жүк тасымалдау 
технологияларын орындау бойынша жұмысты ұйымдастыруға, жүк және коммерциялық жұмыста 
ақпараттық технологиялар мен математикалық әдістерді қолдануға үйретеді. Белгісіздік пен тәуекел 
жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастырады 
және әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және мобильді болады, бұл сақтау, тасымалдау және 

интермодальдық тасымалдау саласында әртүрлі логистикалық қызметтерді ұсынатын 
мамандандырылған жеткізушілерді, қызметтерді құруға әкеледі. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керк: жүк және коммерциялық жұмыстың техникалық құралдары, көліктік логистикалық 
жүйелерде, оның ішінде контейнерлік және пакеттік жүйелерде тасымалдауды ұйымдастырудың 
прогрессивті тәсілдері, тасымалдауды ұйымдастыру және басқару жөніндегі мамандардың 
коммерциялық қызметінің негіздері; көлік құқығының, тарифтерді құрудың және темір жолдардың жүк 
және коммерциялық жұмысын басқарудың ұйымдық құрылымының негізгі принциптері, тасымалдарды 

Жедел жоспарлау негіздері, кәсіпорындар, ұйымдар мен ел азаматтарына көліктік – экспедициялық 
қызмет көрсетудің қазіргі заманғы әдістері, жүктерді тікелей аралас және халықаралық қатынастарда 
тасымалдау. 

Меңгеру керек: Прогрессивті технология негізінде жүк және коммерциялық жұмыстарды 
ұйымдастыруды, автоматтандырылған басқару жүйелерін және тиеу – түсіру жұмыстарын кешенді 
механикаландыру мен автоматтандыруды, баж жағдайында есептеу техникасы құралдарын 
пайдалануды.; 

Дағдыларға ие болу: экономикалық тиімділік алу тұрғысынан жүк және коммерциялық 
жұмыстың техникалық жарақтандырылуы мен технологиясын жетілдіру жөніндегі іс-шараларды 
объективті бағалау, поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге 
асыру, 

Құзыретті болу: Әртүрлі жүктерді тасымалдау кезінде, әсіресе қауіпті, ауыр салмақты және 
сусымалы жүктерді тасымалдау кезінде қоршаған ортаны сақтау және қорғау. 

 

 

Автомобильдерді техникалық пайдалану-5 кредит 

Пререквизиттер: Жол қозғалысын ұйымдастыру, тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: Автомобильдерді техникалық пайдаланудың теориялық және нормативтік негіздері. 
Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу технологиясы. Автомобильдерге 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу өндірісін ұйымдастыру. Материалдық-техникалық қамтамасыз 

ету және автомобиль көлігіндегі ресурстарды үнемдеу. Ерекше өндірістік және табиғи-климаттық 



жағдайларда автомобильдерді техникалық пайдалану. Автокөлік кешенінің экологиялық қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудегі техникалық пайдаланудың рөлі. Автомобильдерді техникалық пайдалануды дамыту 
перспективалары. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: кіріспе. Тәртіп көлік саласында қолданылатын нормативтік 
құжаттарды қарастырады. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің 
жоспарлы-алдын алу жүйесін қалыптастырады, көлік ұйымдарында жұмыс жүргізу 
технологиясын ұйымдастырады . Автомобильдің техникалық жай-күйінің өзгеруінің, қызмет 
көрсету құралдарының өнімділігі мен өткізу қабілетінің қалыптасуының, автомобиль көлігінің 
жылжымалы құрамының техникалық диагностика жүйесінің жалпы заңдылықтарын меңгеруді 
зерделейді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: автомобильдерді техникалық пайдалану, автомобиль көлігінің жылжымалы құрамын 
техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу (ТҚ және ТҚ) процестерін ұйымдастыру және 
басқару, жабдықтау, сақтау, тарату, пайдалану және жөндеу материалдарының, қосалқы бөлшектер мен 

агрегаттардың шығынын нормалау туралы білім жүйесін меңгеру міндеттері. 
Меңгеру керек: жылжымалы құрамға ТҚ және ТҚ қолданылатын заманауи гараж жабдықтарын, 

аспаптарды және құрылғыларды пайдалану тәсілдерін және жұмыстың негізгі принциптерін, 
құрылымын зерттеу; 

Дағдыларға ие болу: өндірістік-техникалық базаны жобалау әдістерін жетілдіру негізінде 
автомобильдерді техникалық пайдалануды ұйымдастырудың технологиялық міндеттерін дербес шешуге 
үйрету; 

Құзыретті болу: өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын игеру.. 

 
Жолаушылар тасымалын басқару-5 кредит 

Пререквизиттер: Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: жолаушылар қозғалысын ұйымдастыру. Қала маңындағы қозғалысты ұйымдастыру. 
Вокзал жұмысының технологиялық процесі. Теміржол жолаушылар тарифтері мен алымдары. Багаж бен 
жүк-багажды тасымалдауды ұйымдастыру. Халықаралық тасымалдар. Жолаушылардың жол жүру 

шарттары. Вокзалдарды ұстау және жөндеу. Жөндеу жұмыстарының жіктелуі және жұмыстар тізімі. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп жолаушыларды автомобиль көлігімен тасымалдауды 

ұйымдастыру және осы тасымалдарды басқару мәселелерін зерттейді. Жолаушылардың қозғалысқа 
қажеттілігін зерделеу, тасымалдауды маршруттау, маршруттық желіде тасымалдауды ұйымдастырудың 
технологиялық міндеттерін шешу және маршруттық емес автомобиль тасымалдарын шешу, тарифтерді 
айқындау және билет жүйесін ұйымдастыру, жолаушылар автомобиль көлігінің жұмысын бақылау және 
есепке алу әдістерін баяндайды. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: озық техника мен технологияға негізделген жолаушылар тасымалын басқарудың 
жалпы қағидаттары; теміржол жолаушылар станцияларының өндірістік процестерін оңтайландыру 
бойынша теориялық негіздер: қалыптастыру жоспарын жасау кезінде міндеттерді оңтайландыруды 
ескере отырып, теміржол желісінде жолаушылар ағынын ұйымдастыру жүйесі; поездар қозғалысының 
кестесін құру; өткізу қабілетін анықтау. 

Меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің теориялық негіздерін қолдану; темір 
жол бөлімшелері жұмысының озық технологиясын құру; 

Дағдыларға ие болу: жылжымалы құрамды тиімді пайдалануды ескере отырып, жолаушылар 
тасымалына қызмет көрсету бойынша жедел шешімдер қабылдау; 

Құзыретті болу: техникалық-экономикалық есептеулерді орындау. 

 

 

Жол жағдайы және жол қозғалысы қауіпсіздігі – 5 кредит 

Пререквизиттер: Жол қозғалысын ұйымдастыру, көлік ағындарының сипаттамасы. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: халық шаруашылығын Автомобильдендіру және қозғалыс қауіпсіздігі. Жол-көлік 
оқиғаларының статистикасын зерттеу. Заттай зерттеу әдістемесі. Жол жағдайын тексеру. Жол 
қозғалысын зерттеуге арналған Аппаратура. "Жүргізуші-автомобиль-жол" кешені құрамының жол 
пайдалануды қамтамасыз етудегі рөлі. Қозғалыс жағдайлары мен геометриялық элементтердің, 
автомобиль жолдарының қозғалыс қауіпсіздігіне әсері. Жүріс бөлігіне және бөлу жолағының еніне 



қозғалыс жолақтары санының әсері. Көріну қашықтығының әсері. Жол бойындағы белдеудегі 

жағалаулар мен кедергілердің құлама құламаларының әсері. Қиылыстар мен түйісулер, жолдар бір 
деңгейде. Қауіпті учаскелерді бағалау әдістері. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-
шараларды өткізу кезектілігі. Жолдардағы қауіпті жерлерді жою принциптері. Көшелер мен жолдарды 
жасанды жарықтандыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп жол қозғалысына қатысушыларға жол-көлік 
оқиғаларынсыз жүруге мүмкіндік беретін техникалық және құқықтық шаралар кешенін қарастырады. 
Жол жағдайларының негізгі теориялары, қозғалыс кезіндегі тәртіп, жол қозғалысы мәдениеті. Жол 

қозғалысының жай-күйін сипаттайды, жол қозғалысына қатысушылардың жол-көлік оқиғаларынан және 
олардың зардаптарынан қорғалу дәрежесін көрсетеді. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

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

Меңгеру керек: жолдарды тексеруді жүргізу; көлік ағындарының қозғалыс режимін және 
қозғалыс қауіпсіздігін бағалау, 

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

 

Хладотранспорт және жылутехника негіздері-5 кредит 

Пререквизиттер: Жүк және коммерциялық жұмыстарды басқару, жүк тасымалдау 

ережелері. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері. Хладотранспорттың қазіргі жағдайы және 

даму перспективалары. Тез бұзылатын жүктерді сақтаудың және тасымалдауға дайындаудың негізгі 
шарттары. Тоңазытқыш қоймалары және тез бұзылатын жүктерді тасымалдауға дайындау пункттері. 
Үздіксіз Тоңазытқыш тізбегі (NHC) және оның көрсеткіштері. Суықтың өнеркәсіптік өндірісі және 
тоңазытқыш түрлері. Салқындатқыштар мен салқындатқыштар. Компрессиялық тоңазытқыш 
қондырғыларының схемалары, циклдері және есептеулері. Көліктік Тоңазытқыш машиналарын 
автоматтандыру негіздері және тоңазытқыш қондырғыларын пайдалану. Изотермиялық жылжымалы  
құрамды жіктеу және оларға қойылатын талаптар. Изотермиялық вагондар мен контейнерлердің жылу 

оқшаулағышы. Рефрижераторлық пойыздар және 12 вагондық секциялар. 5 вагондық Рефрижераторлық 
секциялар және автономды рефрижераторлық вагондар (АРВ). Арнайы изотермиялық вагондар, термос 
вагондар, мұздық вагондар. 

 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: кіріспе. Тәртіп тез бұзылатын жүктерді сақтаудың және 

тасымалдауға дайындаудың негізгі шарттарын үйретеді. Жасанды суық алудың теориялық негіздерін 
қолдану. Тез бұзылатын жүктерді тасымалдау үшін көліктік Тоңазытқыш қондырғыларын, 

изотермиялық жылжымалы құрамды және контейнерлерді пайдалану. Вагонда тез бұзылатын жүктерді 
орналастырудың ең оңтайлы тәсілдері мен схемасын таңдау, Тоңазытқыш машинаның теориялық және 
нақты циклын есептеу, әртүрлі тасымалдау режимдері үшін изотермиялық вагондардың жылу 
техникалық есебін жүргізу. 

Пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу керек: тез бұзылатын жүктерді сақтаудың және тасымалдауға дайындаудың негізгі 
шарттары, жасанды суықты алудың теориялық негіздері, көліктік тоңазытқыш қондырғылары, 
изотермиялық жылжымалы құрам және тез бұзылатын жүктерді тасымалдауға арналған контейнерлер, 

изотермиялық жылжымалы құрамға қызмет көрсету пункттері мен технологиясы, тез бұзылатын 
жүктерді тасымалдаудың ұтымды тәсілін ұйымдастыру және таңдау. 

Меңгеру керек: вагонда тез бұзылатын жүктерді орналастырудың ең оңтайлы тәсілдері мен 
схемасын таңдау; Тоңазытқыш машинасының теориялық және нақты циклын есептеу; әртүрлі 
тасымалдау режимдері үшін изотермиялық вагондардың жылу техникалық есебін жүргізу; вагонның 
Тоңазытқыш жабдығын таңдау және тоңазытқыш қондырғысы жұмысының ұзақтығын есептеу; 

Дағдыларға ие болу: изотермиялық вагондарды жабдықтау пункттері арасындағы қашықтықты 

есептеу; вагонның жылу балансын графоаналитикалық әдіспен есептеуді жүргізу; 
Құзыретті болу: тез бұзылатын жүктерді тасымалдау үшін жылжымалы құрамды таңдаудың 

экономикалық – математикалық моделін келтіру. 
 

Жол полициясы қызметі – 5 кредит 



Пререквизиттер: Көлік ағындарының сипаттамасы, Жол қозғалысын ұйымдастыру. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу кезінде алған дағдылары 

Мақсаты: пәндерді жол қозғалысын басқару және жараланғандар санын қысқарту жөніндегі 
міндеттермен таныстыру. Жол қауіпсіздігі аудитіне кіріспе, жол қауіпсіздігі аудитінің процесі және 
ондағы полицияның рөлі туралы егжей-тегжейлі шолу. Жол қозғалысын реттеу бұйрықтары кеңес беру 
процесінде полицияның рөлін қарастырады. Жол жұмыстарын жоспарлау, жобалау және бақылау. 
Қақтығыстардың алдын алу және тергеу бойынша жан-жақты оқытуды қамтамасыз ету және деректерді 
талдау принциптерін, жағдайды түзетудің тиімді шараларын және қауіпсіздік саласындағы 

рентабельділікті түсіну. Полиция қызметі атынан Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол 
қозғалысын басқару процесіне тиімді үлес қосу үшін студенттерді біліммен, сенімділікпен және 
құзыреттілікпен толық қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп жол полициясы қызметінің негізгі ережелерін, осы 
органдар қызметкерлерінің міндеттері мен функцияларын, құқықтары мен міндеттерін айқындайды. 
Заңды қорғау жөніндегі басқа қызметтермен өзара іс-қимыл кезінде құқықтық тәртіпті қорғау жөніндегі 
қызмет атқарудың техникалық жарақтандырылуы мен негіздерін ашады. Жол қозғалысы ережелері 

саласында нормативтік – құқықтық базаны қолдануды үйретеді. 
Пәнді оқығаннан кейін студент: 

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

Меңгеру керек: жол полициясы қызметіне қатысты ЖҚҚ саласындағы нормативтік-құқықтық 
базаны қолдану және бағдарлау; 

Дағдыларға ие болу: желіде жұмыс істеу тактикасының негіздерін қолдану, қызмет өткеру 
кезінде азаматтармен қарым-қатынас жасау; 

Құзыретті болу: қызметтің техникалық жабдықталуы мен нақты керек-жарақтарын түсіну. 
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