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1. Паспорт образовательной программы

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный 

номер
2 Код и 

классификация 
области 
образования

6В06- Информационно-коммуникационные технологий

3 Код и 
классификация 
направлений 
подготовки

6В062- Телекоммуникации

4 Код и группа 
образовательных 
программ

6В06200 –Коммуникации и коммуникационные

5 Наименование
образовательной
программы 

6В06200-Радиотехника, электроника и телекоммуникации

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП 1.Подготовка  высококвалифицированных  специалистов

обладающих  широкими  фундаментальными  знаниями,
способностью  к  адаптации  при  меняющихся  требованиях
рынка труда и технологий, инициативных, умеющих работать
в команде.
2.Подготовка  выпускников  с  высоким  уровнем
профессиональной  культуры,  имеющих  способности  к
самосовершенствованию и саморазвитию.
3.Подготовка  выпускников  обладающих  совокупностью
теоретических  и  практических  навыков,  устанавливаемых
профессиональной образовательной программой направления
радиотехники, электроники и телекоммуникаций.
4.Подготовка  выпускников  способных  осуществлять
профессиональные функции в рамках одного или более видов
деятельности,  понимающих  основные  тенденции  развития
теории и практики в  области  радиотехники,  электроники и
телекоммуникации.

8 Уровень по МСКО 6
9 Уровень по НРК 6
10 Уровень по ОРК 6
11 Отличительные

особенности ОП 
Нет

ВУЗ-партнер
(СОП)
ВУЗ-партнер
(ДДОП)

12 Перечень
компетенций

Универсальные компетенции (УК) характеризуются
тем, что выпускник  должен владеть:

УК1  –способен  работать  с  различными  видами  исходных
данных  об  информационной  системе,  работать  с
документацией  и  технической  литературой,  выражать  и
понимать  понятия,  мысли,  чувства,  факты  и  мнения  в



предметной  области  в  письменной  и  устной  формах,
способен  читать  и  понимать  различные  экономические
вопросы,   профессиональную  литературу,  следить  за
новинками в области экономики, а также взаимодействовать.
УК2–способен понимать и анализировать мировоззренческие,
социальные и личностно значимые философские проблемы,
умение  основываться  на  базовых  знаниях  в  области
общегуманитарных  наук  в  процессе  формирования  своего;
умение  использовать  гуманитарные  знания  в  своей
социальной и профессиональной деятельности.
УК3–способен  понимать  принципы  функционирования
современного  общества,  социальных,  политических
механизмов  и  регуляторов  общественных  отношений,
способен  анализировать  социально-значимые  проблемы  и
процессы;способен  осознать  психологические  процессы
развития  личности  в  социуме,  умение  использовать
полученные  знания  в  контексте  своей  социальной  и
профессиональной деятельности.
УК4–владеет  основными  навыками  коммуникации  на
английском языке, способен понимать, выражать и толковать
понятия,  экономические  термины,  мысли,  чувства,  имеет
навыки медиации и межкультурного понимания. 
УК5–  способен  развивать  и  применять  математическое
мышление для решения производственных задач.
УК6–владеет  средствами  самостоятельного,  методически
правильного использования методов физического воспитания
и укрепления здоровья, готовности к достижению должного
уровня  физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК7–умеет использовать современные физические принципы
в  различных  областях  техники,  применять  основные
физические законы и принципы в стандартных ситуациях.
УК8 –способен использовать современные информационные
технологии  для  работы,  досуга  и  коммуникаций,  имеет
навыки  использования  компьютера  для  восстановления,
оценки,  хранения,  производства,  презентации  и  обмена
информацией,  читать  модели,  описанные  с  помощью
специализированных  формализованных  языков  и  нотаций,
работать  с  различными  источниками  информации,  с
различными видами исходных данных в предметной области.
УК9 –обладает базовыми знаниями в области компьютерных
наук,  способствующих  формированию  высокообразованной
личности  с  широким  кругозором  и  культурой  мышления;
способен  осваивать  новые  методы  и  технологии  в  области
экономики  и  управления;  владеет  навыками  приобретения
новых  знаний,  необходимых  для  повседневной
профессиональной деятельности и продолжения образования
в магистратуре.
УК  10  –обладает  основами  экономических  знаний,  иметь
научные  представления  о  менеджменте,  маркетинге,
финансах  и  т.п.;  знает  и  понимает  цели  и  методы
государственного  регулирования  экономики,  роль



государственного сектора в экономике; способен превращать
идеи  в  действия,  планировать  и  управлять  проектами  для
достижения  профессиональных  задач,  понимает  этические
ценности;  умеет  анализировать  требования  заказчика  по
использованию  информационных  систем,  выявлять  и
документировать понятийный аппарат, базовые идеи, методы
и  процессы  предметной  области  заказчика,  использовать
терминологию, понятийный аппарат, базовые идеи, методы и
процессы  по  предметной  области  заказчика;  способен
формулировать  коммерческое  предложение;  знает  основы
правовой системы и законодательства Казахстана, тенденции
социального развития общества
Предметные компетенции (ПК) характеризуются тем, что

выпускник
ПК1  –способен  осуществлять  выбор  схем  аналоговых  и
цифровых  электронных  устройств,  выполнять
схемотехнические  расчеты  и  составлять  принципиальные
схемы с учетом реализации в интегральном исполнении.
ПК2  –  способен  анализировать  структуру  и  возможности
основных систем передачи и преобразования информации об
объектах и системах.
ПК3  –способен  осуществлять  анализ  надежности  и  схем
диагностики  радиотехнических,  телекоммуникационных  и
электронных устройств, выбирать необходимые датчики.
ПК4 –  способен  выполнять  расчеты,  связанные  с  выбором
значений  параметров  элементов,  оптимизацию  этих
параметров и режимов работы с применением компьютерной
техники.
ПК5 – способен проводить поверку, наладку и регулировку
оборудования  и  настройку  программных  средств,
используемых  для  разработки,  производства  и  настройки
радиотехнических устройств и систем.
ПК6 – владеет правилами и методами монтажа, настройки и
регулировки узлов радиотехнических устройств и систем
ПК7  –  способностью  принимать  участие  в  организации
технического  обслуживания  и  настройки  радиотехнических
устройств и систем.
ПК8  –  готовностью  осуществлять  поверку  технического
состояния  и  остаточного  ресурса  оборудования,
организовывать  профилактические  осмотры  и  текущий
ремонт.

13 Форма обучения Очная, очная с применением ДОТ
14 Язык обучения Русский
15 Объем кредитов 240
16 Присуждаемая

академическая
степень

Бакалавр  в  области  информационно  -  коммуникационные
технологий  по  образовательной   программе   6В06200-
Радиотехника, электроника и телекоммуникации

17 Наличие
приложения  к
лицензии  на
направление
подготовки кадров

№ 22 от 27.03.2019г.



18 Наличие
аккредитации ОП

Есть

Наименование
аккредитационног
о органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по  Обеспечению
Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок  действия
аккредитации

с 2016г – по 2021г.



2. Модель выпускника

№ Название
поля

Примечание

1 Наименование
образовательн
ой программы 

6В06200-Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

2 Присуждаемая
академическая
степень

Бакалавр  в  области  информационно  -  коммуникационные
технологий  по  образовательной   программе   6В06200-
Радиотехника, электроника и телекоммуникации;

3 Результаты
обучения  с
Дублинскими
дескрипторам
и

1.демонстрировать  знания  и  понимание  в  области
телекоммуникации  и  радиотехники,  основанные  на  передовых
знаниях в изучаемой области;
2. применять знания и понимания на профессиональной уровне,
формулировать  аргументы  и  решать  проблемы  области
телекоммуникации и радиотехники;
3.  осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  для
формирования  суждений  с  учетом  социальных,  этических  и
научных соображений;
4. применять теоретические и практические знания для решения
учебно-практических  и  профессиональных  задач  в   области
телекоммуникации и радиотехники;
5.  навыки  обучения,  необходимые  для  самостоятельного
продолжения  дальнейшего  обучения  в  области
телекоммуникации и радиотехники;
6. знать методы научных исследований и академического письма
и применять их в  в области телекоммуникации и радиотехники;
7.  применять  знания  и  понимание  фактов,  явлений,  теорий  и
сложных  зависимостей  между  ними    в  области
телекоммуникации и радиотехники;
8.  понимать  значение  принципов  и  культуры  академической
честности.

4 Результаты
обучения

Р1.Обладает базовыми знаниями в области естественнонаучных
(социальных,  гуманитарных,  экономических)  дисциплин,
способствующих формированию высокообразованной личности с
широким кругозором и культурой мышления;
Р2.  Обладает  навыками  обращения  с  современной  техникой,
умение  использовать  информационные  технологии  в  сфере
профессиональной деятельности;
Р3.  Владеет  одним из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже
разговорного;
Р4. Владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых
для  повседневной  профессиональной  деятельности  и
продолжения образования в магистратуре;
Р5.  Знает  об  условиях  формирования  личности,  ее  свободы  и
ответственности  за  сохранение  жизни,  культуры,  окружающей
природной среды;
Р6.  Объясняет  основные физические  процессы,  математические
аппараты,  происходящие  в  радиотехнических  схемах,  системах
связи, электронной и измерительной технике и устройствах для
цифровой обработки сигналов;
Р7. Обладает способностью к применению знаний на практике, в



том числе умением составлять математические модели типовых
профессиональных  задач  и  находить  способы  их  решений,
интерпретировать  профессиональный  (физический)  смысл
полученного математического результата.
Р8.Имеет  навыки  расчетно-экспериментальных  работ  в
электромагнетизме,  решать  практические  задачи  построения  и
распространения  различных  волн;  постановки  задач
электродинамики и их решения и анализировать.
Р9.  Анализирует процессы, происходящие в полупроводниковых
приборах  и  оборудовании,  микропроцессорной  технике  при
обработке аналоговых и цифровых сигналов
Р10. Использует методы расчета электронных схем аналоговой и
цифровой  электроники  для  решения  практических  задач
радиотехники и электроники
Р11.Применяет методы для проведения измерений с применением
электронной  и  измерительной  техники,  интерпретировать  их
результаты и сделать выводы;
Р12.Описывает  принципы  организации  современных  систем
передачи  информации,  таких  как  мобильная  связь,  волоконно-
оптические системы связи, спутниковые системы связи;
Р13.Классифицирует  телекоммуникационные  системы  и  сети
передачи данных, анализировать способы их защиты;
Р14.  Знает  построения  и  методы  эффективного  применения
компьютерных  сетей;  оконечные  устройства;  принципы
построения коммутационных станций; управляющие устройства
коммутационных  систем;  концептуальные  основы
интеллектуальных  сетей;  мониторинг  и  тестирование  линий
связи; техническую эксплуатацию кабельных линий связи;
Р15. Проводит  тестирование  и  обслуживание  электронного
оборудования,  вычислительной  техники  и  программного
обеспечения телекоммуникационных устройств;
Р16.  Имеет  профессиональный  уровень  по  осуществлению
менеджмента  и  маркетинга  в  телекоммуникациях,  обеспечивая
эффективное  управление  эксплуатационным  и  сервисным
обслуживанием телекоммуникационных устройств;
Р17.Работает  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия,
критически оценивать свою деятельность, деятельность команды,
наметить путь и выбрать средства к саморазвитию, повышению
своей квалификации.

5 Область 
профессиональ
ной 
деятельности

Информационной телекоммуникационной отрасли

6 Объекты 
профессиональ
ной 
деятельности

Технологические  системы,  технические  средства,
обеспечивающие  всякую  передачу,  излучение  и  прием  знаков,
сигналов,  письменного  текста,  изображений,  звуков,  по
проводной, радио, оптической или следующим другим системам,
а также преобразование информации электронными средствами: 

- сети связи и системы коммутации; 
- многоканальные телекоммуникационные системы; 
- системы и устройства радиосвязи; 



- системы  и  устройства  звукового  и  телевизионного
вещания,  электроакустики  и  речевой  информатики,
мультимедийной техники; 

- системы и устройства передачи данных; 
- средства защиты информации в телекоммуникационных

системах; 
- средства  метрологического  обеспечения

телекоммуникационных систем и сетей; 
- менеджмент и маркетинг в телекоммуникациях; 
- управление  эксплуатационным  и  сервисным

обслуживанием телекоммуникационных устройств.
7 Виды 

профессиональ
ной 
деятельности

- производственно-технологическая деятельность;
- сервисно-эксплуатационная деятельность;
- организационно-управленческая деятельность;
- монтажно-наладочная деятельность;
- расчетно-проектная деятельность;
- экспериментально-исследовательская деятельность.

8 Функции 
профессиональ
ной 
деятельности

Разработка  и  внедрение  оптимальных технологий изготовления
технических  средств  радиотехники,  электроники  и
телекоммуникаций.
Организация  и  эффективное  проведение  входного  контроля
качества  материалов,  производственного  контроля
технологических процессов, качества готовой продукции.
Эффективное  использование  материалов,  оборудования,
алгоритмов  и  программ  выбора  и  расчетов  параметров
технологических процессов. 
Эксплуатация  систем  радиотехники,  электроники  и
телекоммуникаций,  их  технического,  информационного,
математического и программного обеспечения.
Профилактика,  ремонт,  настройка  технических  средств
радиотехники,  электроники  и  телекоммуникаций,  проведение
испытаний оборудования.
Организация  работы  небольшого  коллектива  исполнителей,
принятие  управленческих  решений  в  условиях  различных
мнений. 
Моделирование  и  выполнение  проектов  систем  радиотехники,
электроники  и  телекоммуникаций  с  учетом  энергетических,
технологических,  конструкторских,  эксплуатационных,
эргономических и экономических показателей. 
Создание математических и физических моделей систем радиотехники,
электроники  и  телекоммуникаций;  использование  методик
математической  обработки  результатов  для  экспериментальной
деятельности.
Монтаж и наладка технических средств радиотехники, электроники и
телекоммуникаций.
Проведение  аналитических  и  экспериментальных  работ  и
исследований  для  диагностики  и  оценки  состояния  систем
радиотехники,  электроники  и  телекоммуникаций  с
использованием  необходимых  методов  и  средств  контроля  и
анализа.

9 Требования  к
предшествующ

Среднее, послесреднее, среднее профессиональное, высшее
образование



ему  уровню
образования 



3. Карта образовательной программы 
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Формируемые компетенции
С

оц
иа

ль
но

-к
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

й 
м

од
ул

ь SIK 1101
Современная

история
Казахстана

ООД/
ОК

Гос.
экзам

ен

1 5
Истори
я 
Казахст
ана 
(школь
ный 
курс)

Политол
огияСоц
иология,
Философ
ия,

Знать:  роль современной  исторической науки, ее отраслей и направлений, социальных
и  политических  проблемах  в  контексте  определенных  исторических  этапов;
исторические  основы  и  периоды  становления  независимой  казахстанской
государственности  в потоке  всемирного  и евразийского исторического процесса;  
Уметь:  определять  роль  истории  современного  Казахстана  в  системе  социально-
гуманитарных дисциплин, специфику его объекта и предмета для выявления наиболее
актуальных  проблем;  творчески  мыслить  через  применение  методики  проблемных
уроков; 
Иметь  навыки: аналитического  анализа  при  изучении  сложных  исторических
процессов, явлений и исторических личностей современного Казахстана; анализировать
исторические источники; 
Быть  компетентным:  в  умении  соотносить  отдельные  явления  и  события
исторического  прошлого  с  общей  парадигмой  всемирно-исторического  развития
человеческого  общества  посредством  критического  анализа,  ретроспективного,
сравнительно-исторического и других методов научного исследования.

Fil  2102
Философия

ООД/
ОК

Экза
мен

3 5 Культу
рология

,
Соврем
енная

история
Казахст

ана

История
и

философ
ия науки

(курс
магистра

туры)

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления философии;  актуальные 
проблемы современной отечественной и мировой философии;
Уметь: использовать  положения  и  категории  философии  для  оценивания  и  анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
Иметь навыки: применять  полученные знания в  жизненных ситуациях и в  анализе
общественных явлений;   
Быть  компетентным:  в  основных  философских  проблемах  и  направлениях  в
философии,  в  основных  методах  и  подходах  в  изучении  философских  проблем
современности.

Kul 1105
Культурология 

ООД/
КВ

Экза
мен

1 2 Истори
я

Казахст
ана

(школь
ный

курс)

История
и

философ
ия науки

(курс
магистра

туры)

Знать: содержание  глобального  культурно-исторического  процесса,  его  этапы  и
основные  концептуальные  подходы;  теоретические  основы  и  понятийный  аппарат
психологической  науки;  ключевые  принципы  и  разнообразия  основных
психологических подходов; способы личностного и профессионального самопознания и
саморазвития; способы построения межличностных отношений.
Уметь: использовать  общекультурное  и  нравственно-этическое   наследие   в
профессиональной  деятельности.  Оценивать  место  культуры  в  жизни  человека;
использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе освоения курса,



для анализа психологической составляющей жизни и деятельности людей и решения
задач профессиональной деятельности и саморазвития
Иметь  навыки: основными  обще-гуманитарными  категориями,  методом    анализа
социокультурных процессов, навыками бережного отношения к культурным ценностям
и социокультурной открытости; 
Быть компетентным: в формирований общекультурных компетенций: способностью и
готовностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни
с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.

Psi 1106 
Психология

ООД/
КВ

Экза
мен

1 2 Человек
и

общест
во,

Самопо
знание
(школь

ный
курс)

Психоло
гия

управлен
ия

(курс
магистра

туры)

Знать:  основные  этапы  развития  психологии  и  её  важнейших  отраслей;  основные
закономерности  психических  явлений,  процессов  и  состояний;  основные  методы
исследования психических функций; функции сознания, структуры самосознания
основы психологии эмоциональных и волевых процессов; психологическую структуру
личности;  типы  темперамента,  типы  характера,  виды  акцентуаций  личности;
особенности межличностных отношений, уровни, средства и виды общения.
Уметь: оценивать психологическое состояние и поведение, свойства личности при 
коммуникациях в социуме и медицинской среде; анализировать психологические 
явления в различных сферах жизнедеятельности человека; проводить самоанализ и 
самооценку.
Иметь навыки: эффективного общения в группе, коллективе построения  
бесконфликтных взаимоотношений. 

Pol 1110
Политология 

ООД/
КВ

Экза
мен

2 2 Соврем
енная

история
Казахст

ана

Философ
ия 

Знать: типологию  и  основные  условия  возникновения  и  развития  социальных
движений, факторы социального развития, формы социального взаимодействия, 
Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в обществе; 
Иметь  навыки: подготовки  и  организации  конкретного  социологического
исследования;  теоретического  анализа  общества  и  социальных  групп,  видах  и
направлениях социальных процессов и социальных изменений.
Быть  компетентным:  в  получении  систематизированных  знаниях  о  строении  и
развитии общества.

Soc 1111
Социология

ООД/
КВ

Экза
мен

2 2 Соврем
енная

история
Казахст

ана,
Культу
рологи

Философ
ия,

Экономи
ка

предпри
ниматель

ство 

Знать:  особенности  и  базовые  тенденции  историко-культурного  развития  общества;
специфику  национальных  традиций,  обычаев  и  норм,  характерных  для  различных
общественно исторических систем;
Уметь: анализировать  исторические  факты  и  явления,  толерантно  воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
Иметь  навыки: навыками  и  базовыми  методиками  анализа  исторических  фактов  и
явлений;
Быть  компетентным: в  получении  систематизированных  знаниях  о  строении  и
развитии общества.

IKT 1108
Информационно

-

ООД/
ОК

Экза
мен

2 5 Высш.м
ат I,

Иностр

Алгорит
мизация

и

Знать: определять основные тенденции в области информационно-коммуникационных
технологий  и  использовать  информационные  ресурсы  для  поиска  и  хранения
информации; 



коммуникационн
ые технологии 
(на анг.языке)

анный
язык

програм
мирован

ия,
Моделир
ование
систем

телеком
муникац

ии

Уметь: рассчитать  и  оценить  показатели  производительности  суперкомпьютеров  и
особенности различных операционных систем; 
Иметь  навыки: использования  пакетов  прикладных  программ,  введения
самостоятельного творческого  поиска и возможности  современных информационных
технологий и тенденций их развития; 
Быть  компетентным:  в  представлении  архитектуры  вычислительных  систем,
операционных систем и сетей,  и  основными концепциями разработки сетевых и веб
приложений.

М
од

ул
ь

ф
из

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Fiz 1104
Физкультура

ООД/
ОК

Зачет 1,2,
3,4

8 Физку
льтура
(школь

ный
курс)

Основы
безопас
ности

жизнеде
ятельно

Знать: социальные функции физической культуры; системы физического воспитания;
гигиенические  основы  управления  здоровьем;  профилактику  профессиональных
заболеваний; 
Уметь: использовать  средства  и  методы  физической  культуры  для  поддержания
специальной  профессиональной  работоспособности,  здоровья  и  профилактики

Я
зы

ко
во

й 
м

од
ул

ь

Yia 1102
Иностранный

язык

ООД/
ОК

Экза
мен

1,2,
3

10 Иностр
анный
язык

(школь
ный

курс)

Иностра
нный(п
рофесси
ональн

ый)
язык

Знать: лексический  и  грамматический  минимум  иностранного  языка  общего  и
профессионального  характера  в  объеме,  необходимом  для  реализации
коммуникативных  намерений  во  всех  видах  речевой  деятельности  в  рамках
достигаемого  уровня  в  соответствии  с  Общеевропейской  шкалой  уровней  владения
иностранными  языками;  Уметь: реализовать  свои  знания,  умения,  навыки  и
практический  опыт  в  профессиональной  деятельности  и  в  ходе  межличностного
взаимодействия с представителями иной культуры;
Иметь навыки: устной и письменной иноязычной речи в соответствии с достигаемым
уровнем,  отраженных  в  дескрипторах  в  рамках  стандартов  Общеевропейских
компетенций уровней владения иностранным языком.
Быть  компетентным:  в  фонетической,  лексической  и  грамматической  системе
иностранного языка.

K(K )1103
Казахский

(русский) язык

ООД/
ОК

Экза
мен

1,2 10 Казахс
кий

(русск
ий)язы

к
(школь

ный
курс) 

Профес
сиональ

ный
казахск

ий
(русски
й) язык

Знать: коммуникативный  минимум  для  осуществления  профессиональной  речевой
деятельности; грамматический минимум, необходимый для построения высказываний,
различных  типов  специального  текста;  основные  синтаксические  конструкции,
используемые  в  профессиональной  речи;   основные  способы  терминообразования;
основные  способы  перевода;  общетехнические  и  содержательное,  структурное  и
коммуникативное строение касательно специальности.
Уметь: понимать  устную  речь  разговорно-бытового,  официально-делового
(служебного),  профессионального  характера;  извлекать  информацию  из  учебной,
технической  литературы,  деловой  документации;  перерабатывать  научный  текст,
создавая на его основе план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию. 
Быть  компетентным:  в   продуцировании  вторичных  научных  текстов:  аннотации,
тезисов, резюме, рефератов, докладов; в самостоятельном поиске научно-технической
информации  как  основы  профессиональной  деятельности;  при  обмене  информацией
профессионального характера по определенной теме в рамках специальности.



М
од

ул
ь 

ин
ж

ен
ер

но
е 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

во РОAK 1107
Право и основы
антикорупционн

ой культуры 

ООД/
ВК

Экза
мен

1 5 Истори
я 
Казахс
тана, 
Право 
(школь
ный 
курс)

Филосо
фия, 
политол
огия, 
социоло
гия

Знать: 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  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; 
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  вопросах  причин   возникновения   и  происхождения
коррупции; в вопросах сущности и факторах коррупции, и ее различных проявлениях.

ЕNPLVI 1107
Экономика,

навыки
предпринимател
ьства, лидерства

и
восприимчивост

и инновации

ООД/
ВК

ООД/
ВК

Экза
мен

Экза
мен

1

1

5

5

Истори
я 
Казахс
тана, 
Геогра
фия, 
биолог
ия  
(школь
ный 
курс)

Биолог
ия, 
самопо
знания 
(школь
ный 
курс)

Политол
огия, 
Социоло
гия, 
Высш.
мат I, 
Экономи
ка 
предпри
ятия

Охрана 
труда, 
написан
а 
дипломн
ой 
работы

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

EВZHD 1107
Экология и

основы
безопасности

жизнедеятельнос
ти

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.

М
од

ул
ь 

ф
из

ик
о-

 м
ат

ем
ат

ич
ес

ки
е 

ос
но

вы VMatI 1201
Высшая

математика I

БД/ВК Экза
мен

1 5 Алгебр
а,

геомет
рия

(школь
ный

курс)

Высш.
матII,

Физика
I,

Физика
II, 

ТЭЦ I,
ТЭЦ II

Знать: основные понятия, определения, формулы, теоремы и методы решения 
теоретических и практических задач; 
Уметь: применять математические методы к решению задач по своей специальности; 
Иметь навыки: по применению математического аппарата при решении задач 
повседневной практики; 
Быть компетентным: в развитии умения и способности самостоятельно пополнять 
свое образование, в применении математических методов и их практического 
использования.

VMatII 1202
Высшая

математика II БД/ВК Экза
мен

2 5

Высш. 
мат I

Высш.м
ат II, , 
Физика 
II, 
ТЭЦ I, 
ТЭЦ II

Знать: основные  понятия,  определения,  формулы,  теоремы  и  методы  решения
теоретических и практических задач; 
Уметь: применять математические методы к решению задач по своей специальности; 
Иметь  навыки: по  применению  математического  аппарата  при  решении  задач
повседневной практики; 
Быть компетентным:  в  развитии  умения и  способности  самостоятельно  пополнять
свое  образование,  в  применении  математических  методов  и  их  практического
использования.

Fiz I1203
Физика I

БД/ВК Экза
мен

2 5 Высш. 
мат I

Физика
II, 

ТЭЦ I,
ТЭЦ II

Знать: основные физические теории и принципы, физические методы исследования,
основные законы и границы их применимости; 
Уметь: применять теоретические знания для решения конкретных физических задач и
ситуаций,  анализировать  результаты  физического  эксперимента,  моделировать
физические ситуации с использованием компьютера; 
Иметь  навыки: проведения  физического  эксперимента,  работы  с  измерительными
приборами, расчета и обработки полученных данных;
Быть  компетентным:  в  изучении  основных  физических  явлений,  в  овладений
фундаментальными  понятиями,  законами  и  теориями  классической  и  современной
физики, а также методами физического исследования, в умении выделить конкретное
физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности

FizII 2201
Физика II

БД/ВК Экза
мен

3 3 Высш. 
мат I, 
Высш.
мат  II,

ТЭЦ II
ТЭС

Знать: основные физические теории и принципы, физические методы исследования,
основные законы и границы их применимости; 
Уметь: применять теоретические знания для решения конкретных физических задач и
ситуаций,  анализировать  результаты  физического  эксперимента,  моделировать



Физик
а I

физические ситуации с использованием компьютера; 
Иметь  навыки: проведения  физического  эксперимента,  работы  с  измерительными
приборами, расчета и обработки полученных данных;
Быть  компетентным:  в  изучении  основных  физических  явлений,  в  овладений
фундаментальными  понятиями,  законами  и  теориями  классической  и  современной
физики, а также методами физического исследования, в умении выделить конкретное
физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности

FTOPP 2204
Физика-

технической
основа

полупроводнико
вых приборов

БД/ВК Экза
мен

3 4

Высш. 
мат I, 
Высш.
мат  II,
Физик
а I

ТЭЦ II, 
ОЭиТ,
ОРТ

Знать: характеристики и параметры полупроводниковых приборов
Уметь: проводить анализ и расчет линейных цепей переменного тока, анализ и расчет
электрических цепей с нелинейными элементами
Иметь навыки: применения методов и средств разработки и оформления технической
документации
Быть компетентным:   умение обоснованно  выбирать  тот или иной тип прибора в
зависимости от области конкретного применения и  условий  эксплуатации, собирать
простейшие электронные схемы.

Учебная
практика

Отче
т

2 1 ИКТ Произво
дственна

я
практика

Знать: принципы работы, технические характеристики и конструктивные особенности
разрабатываемых  и  используемых радиоэлектронных средств,  средств  коммутации и
связи; методы проведения теоретических и экспериментальных исследований в области
техники связи и электронике;
Уметь: самостоятельно проектировать объекты систем связи и телекоммуникации; на
практике осуществлять  выбор схем аналоговых и цифровых электронных устройств,
выполнять схемотехнические расчеты и составлять принципиальные схемы с  учетом
реализации в интегральном исполнении;
Иметь навыки: моделирования,  теоретического и экспериментального исследования
вновь разрабатываемых узлов и устройств, используя современные методы анализа и
синтеза;  анализировать  структуру  и  возможности  основных  систем  передачи  и
преобразования информации об объектах и системах;
Быть компетентным: в вопросах эксплуатации систем: радиосвязи; подвижной связи;
телевидения и  радиовещания; коммутации; телекоммуникаций.

TESI2202
Теория

электрических
цепейI

БД/ВК Экза
мен

3 5 Высш. 
мат I, 
Высш.
мат II, 
Физик
а I,

ТЭЦ II, 
ТЭС

Знать: методы расчета электрических цепей, разбираться в работе полупроводниковых
приборов  и  знать  области  их  применения,  представлять  роль  электропривода  в
осуществлении  технического  прогресса  и  повышение  экономической  эффективности
промышленных  предприятий;  устройство  электромагнитных  горных  аппаратов  и
машин, применяемых в промышленности, транспорте и народном хозяйстве;  
Уметь: читать электрические и электронные схемы;  
Иметь навыки: по составлению электрических и электронных схем и их сборке;  
Быть  компетентным:  в  физических  процессах,  имеющих  в  электрических  и
электронных  цепях,   законы,  которые  описывают  их  и  знать  устройство
электромагнитных  горных  аппаратов  и  машин,  применяемых  в  промышленности,
транспорте и народном хозяйстве.



М
од

ул
ь 

те
ор

ия
 э

ле
кт

ри
че

ск
их

 ц
еп

ей TESII2206
Теория

электрических
цепей II

БД/ВК Экза
мен

4 5 Высш.
мат II,
Физик

а I,
Физик

а II,
ТЭЦ I 

ТЭС Знать: методы расчета электрических цепей, разбираться в работе полупроводниковых
приборов  и  знать  области  их  применения,  представлять  роль  электропривода  в
осуществлении  технического  прогресса  и  повышение  экономической  эффективности
промышленных предприятий; 
Уметь: читать электрические и электронные схемы; 
Иметь навыки: составления электрических и электронных схем и их сборке. 
Быть  компетентным:  в  физических  процессах,  имеющих  в  электрических  и
электронных  цепях,  законы,  которые  описывают  их  и  знать  устройство
электромагнитных  горных  аппаратов  и  машин,  применяемых  в  промышленности,
транспорте и народном хозяйстве.

М
од

ул
ь 

эл
ек

тр
он

ны
х,

 э
ле

кт
ро

те
хн

ич
ес

ки
х 

и 
из

м
ер

ит
ел

ьн
ы

х 
ус

тр
ой

вс OEIT2208
Основы

электронной и
измерительной

техники

ПД/ВК Экза
мен

4 5 Высш.
мат I, 
Физик
а I, 
Радио
метрол
огия

ЦУМ Знать: принципы   действия    и    устройства  различных  электроизмерительных
приборов,  их  основных  свойств,  методики  применения,  обработки  результатов
наблюдений;  физическую сущность  процессов,  происходящих  в  каскадах  и  трактах
преобразования и обработки сигналов информационных устройств и систем радиосвязи
в целом; 
Уметь: устанавливать  связь  параметров  с  метрологическими  характеристиками
приборов;  правильно  выбирать  и  рассчитывать  средства  измерений;  оценивать
точности средств; 
Иметь навыки: расчета параметров электроизмерительных цепей; 
Быть компетентным:  в возможностях информационно-измерительной    техники; в
использовании способов и применении средств измерений в различных практических
областях.

Radm 2203
Радиометрологи

я

БД/ВК Экза
мен

3 4 Высш.
матI,

Физик
аI,

ОЭиТ,
ОРТ

Знать: измерительные технологий,  объединяющих совокупность методов,  подходов,
программного  и  логического  обеспечения  к  организациям  измерений;  принципы
работы, технических характеристик и конструктивных особенностей, разрабатываемых
и  используемых  средств  измерений;  требований  стандартизации,  метрологическое
обеспечение  и  безопасность  жизнедеятельности  при  разработке  и  эксплуатации
электронных устройств и систем; 
Уметь: определять  основные  характеристики  и  параметры  электрических  цепей  и
сигналов; 
Иметь  навыки: использования  наиболее  часто  встречающихся  измерительных
приборов; 
Быть  компетентным:  в  представлении  состояния  и  тенденции  развития
измерительных  средств  и  основных  методов  измерения  характеристик
радиотехнических цепей и сигналов и оценки их точности.

ESAU 2210 БД/КВ Экза 4 5 Радиот ЦУМ, Знать: классификацию  и  принципы  функционирования  основных  аналоговых



Электроника и
схематехника
аналоговых
устройств

мен ехниче
ские 
матери
алы, 
ФТОП
П

МТКС устройств  и  их  базовых  элементов,  особенности  и  основные  параметры
дифференциальных и  операционных усилителей,  линейные  и  нелинейные  схемы  на
основе операционных усилителей с обратными связями;  
Уметь: строить многокаскадные усилители, решающие усилители, активные фильтры,
генераторы  синусоидальных  колебаний,  преобразователи,  компараторы  и  проводить
расчеты АЭУ; 
Иметь навыки: снятия основных характеристик усилителей (амплитудно-частотную,
фазочастотную, амплитудную) и определения параметров различных аналоговых схем,
выбора элементной базы; 
Быть компетентным: в представлении физических принципов действия современных
полупроводниковых приборов,  в принципах построения устройств с использованием
аналоговых электронных элементов, тенденциях и перспективах  развития элементной
базы электроник.

SSU 2210
Схематехника

цифровых
устройств

БД/КВ Экза
мен

4 5 Радиот
ехниче
ские 
матери
алы, 
ФТОП
П

ЦУМ, 
МТКС

Знать: принцип  действия  цифровых  интегральных  элементов,  их  классификацию и
маркировку,  их  условное  графическое  обозначение  на  принципиальных  схемах,
структуру  изучаемых  функциональных  узлов  в  интегральном  исполнении,  их
параметры, принцип действия изучаемых устройств,  построенных на базе цифровых
микросхем, методы расчёта и синтеза комбинационных схем и цифровых автоматов;
Уметь: методы расчёта типовых устройств на интегральных схемах, встречающихся на
практике, состав и назначение микропроцессорных систем;
Иметь  навыки: в  работе  с  интегральной  и  микропроцессорной  техникой,
использования  технической  литературы  и  справочников  для  решения  поставленных
задач,  экспериментального  исследования,  проектирования  узлов  измерительных
приборов  и  систем  автоматического  контроля  и   управления  технологическими
установками на базе интегральной и микропроцессорной техники;
Быть компетентным: в вопросах разработки и эксплуатации устройств, построенных
на базе цифровых интегральных микросхем .

TEC 3201
Теория

электрической
связи

БД/ВК Экза
мен

5 5 Высш.
мат I,
Высш.
мат II, 
Физик
а I, 
Физик
а II, 
ОРТ

ТЦС
Системы
сотовой

связи

Знать: основы  построения  помехозащищенных  сетей  и  систем  связи;  основные
параметры и математические модели электрических сигналов; физическую сущность
процессов,  происходящих  в  каналах  связи,  каскадах  и  узлах  преобразования  и
обработки сигналов;  
Уметь: анализировать модели построения каналов связи, характеристики (показатели)
устройств и систем аналоговой и цифровой обработки информации; применять методы
анализа и синтеза; 
Иметь навыки: расчета электрических параметров сигналов, построения временных и 
спектральных диаграмм сигналов, исследования основных процессов в системах связи; 
Быть компетентным: в представлении об особенностях оптического и электрических
сигналов.

TPEMV 3202
Теория передачи

БД/КВ Экза
мен

5 5 Высш.
мат I,

ЦСП, 
Цифров

Знать: основы  теории  цепей  СВЧ;  принципы  действия  и  параметры  элементов
функциональных  узлов  СВЧ;  основы  теории  электромагнитного  поля;  излучения



М
од

ул
ь 

те
ор

ия
 с

вя
зи

 и
 э

ле
кт

ро
м

аг
ни

тн
ы

х 
во

ли электромагнитн
ых волн

Высш.
мат II, 
Физик
а I, 
Физик
а II

ые 
коммути
ационны
е 
системы

электромагнитных волн излучателями. 
Уметь: рассчитывать характеристики электромагнитного поля, рассчитывать основные
параметры  устройств  СВЧ,  производить  измерения  их  параметров;  иметь
представление об основах рефракции и дифракции электромагнитных волн; измерять
электротехнические  величины  систем  радиотехники;  работать  с  технической
литературой. 
Иметь  навыки: расчетно-экспериментальных  работ  в  электромагнетизме,  решать
практические задачи построения и распространения различных волн; постановки задач
электродинамики и их решения;  
Быть  компетентным:  в  представлении  об  основах  рефракции  и  дифракции
электромагнитных волн. 

AFU 3202
Антенно-
фидерные
устройства

БД/КВ Экза
мен

5 5 Высш.
мат I,
Высш.
мат II, 
Физик
а I, 
Физик
а II

Спутник
овые

радиона
вигацио

нные
системы 

Знать: принципы действия и основные параметры различных типов передающих и
 приемных  антенн  в  системах  радиосвязи  и  радиодоступа;  сущность  физических
процессов,  происходящих при распространении радиоволн различных диапазонов на
Земле  и  на  радиотрассе  Земля  -  искусственный  спутник  Земли,  основы  теории
электромагнитных процессов, происходящих в различных средах, в линиях передачи
электромагнитной энергии и линейных устройствах СВЧ и оптического диапазона; 
Уметь: применять на практике методы анализа и расчета напряженности поля в точке
приема и надежности работы радиолиний систем радиосвязи различного назначения с
учетом  явлений,  влияющих  на  качественные  показатели  таких  радиолиний;
разрабатывать  и  обосновывать  соответствующие  техническому  заданию  и
современному  уровню развития   теории  и  техники  конструкций  антенно-фидерных
устройств  систем  радиосвязи  и  радиодоступа,  с  учетом  условий  их  эксплуатации,
включая  требования экономики,  охраны труда  и  окружающей среды,  эргономики и
технической эстетики; 
Иметь навыки: первичных настроек и регулировки антенно-фидерных устройств при
производстве, установке и технической эксплуатации;  
Быть компетентным: в представлении об основах антенно-фидерных устройствах.

AP 2209
Алгоритмизация

и
программирован

ие

БД/КВ Экза
мен

4 5 ИКТ,
иностр
анный
язык

 ЦУМ,
Моделир
ование
систем

телеком
муникац

ии

Знать:  методы  и  средства  объектно-ориентированного  программирования;   знать
современные языки программирования 
Уметь: анализировать поставленную задачу с целью определения состава, структуры
данных, ограничений на них и выбора решения; разрабатывать алгоритмы для решения
задач, связанных с манипуляцией данными различного типа
Иметь навыки: по расчету характеристик систем , разработке алгоритмов и программ,
построения корректирующих кодов, методов и алгоритмов эффективного кодирования
Быть  компетентными:  в  использовании  визуальной  среды  программирования  для
осуществления  проектно-конструкторской  и  экспериментально-исследовательской
деятельности 

KTT 2209 Знать: что такое информационная технология; виды информационных технологий;
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а Компьютерная

технология на
транспорте

 основы  работы  с  информационными  технологиями;   основные  понятия
информационных  технологий;   общие  принципы  использования  информационных
технологий  разных  видов;   особенности  различных  информационных  технологий;
общие приемы работы с информационными технологиями. 
Уметь: пользоваться информационными технологиями разных видов; различать виды
информационных технологий.
Иметь  навыки:  с  конкретными  информационными  технологиями;  использовать
ресурсы различных типов информационных технологий для оптимальной обработки
информации.

БД/КВ Экза
мен

4 5 ИКТ,
иностр
анный
язык

 ЦУМ,
Моделир
ование
систем

телеком
муникац

ии

RM 2205
Радиотехнически

е материалы

БД/КВ Экза
мен

3 4 Высш.
мат I,
Высш.
мат II, 
Физик
а I

ЭСАУ,
ОЭиТ,
Схемате
хника
цифровы
х
устройст
в

Знать: основные  полупроводники,  их  структуру  и  свойства;  сущность  физических
процессов,  протекающих  в  полупроводниках;  основные  свойства  кремния  и  его
соединений;  германия и его  соединений;  основные свойства  селенидов,  теллуридов,
карбида  кремния,  Сущность  процессов  намагничивания  материала  постоянным  и
переменным  полем
Уметь: классифицировать материалы по свойствам и внешнему виду; расшифровывать
марки  меди  и  медных  сплавов;  расшифровывать  марки  алюминия  и  его  сплавов;
расшифровывать марки магниевых сплавов; выбирать материалы с малой плотностью в
зависимости  от  предъявляемых  требований;  расшифровывать  марки  титановых  и
бериллиевых сплавов; 
Иметь навыки: отличать электроизоляционные материалы по их внешнему виду;
Быть компетентным: рассчитание основные параметры диэлектрических материалов;
классифицировать  диэлектрики  по  виду  поляризации  рассчитывать  параметры
активных диэлектриков и строить их  характеристики 

EM 2205
Электротехничес

кие материалы

БД/КВ Экза
мен

3 4 Высш.
мат I,
Высш.
мат II, 
Физик
а I

ЭСАУ,
ОЭиТ,
Схемате
хника
цифровы
х
устройст
в

Знать: выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения в радиоэлектронных устройствах; подбирать по справочным материалам
радиокомпоненты для  электронных устройств;
Уметь: особенности физических явлений в электротехнических материалах; параметры
и характеристики типовых радиокомпонентов;
Иметь навыки: в правильном выборе материалов и радиокомпонентов.
Быть компетентным: рассчитание основные параметры диэлектрических материалов;
классифицировать  диэлектрики  по  виду  поляризации  рассчитывать  параметры
активных диэлектриков и строить их  характеристики

SUM 3205
Цифровые

устройства и
микропроцессор

ы

БД/КВ Экза
мен

5 5 ЭСАУ,
ОЭиТ

ТЦС,
Основы

IP

Знать: архитектуру  и  состав  цифровых  микросхем  типовых  серий  ТТЛ  и  КМОП;
состав и назначение основных компонентов автоматизации технологических процессов
на базе цифровых систем;  методы и средства автоматизированного моделирования и
проектирования электронных схем; 
Уметь: эксплуатировать электронные системы; применять теоретические знания для
решения  конкретных  проблем,  связанных  с  цифровыми  системами  управления;
проводить исследования и анализировать физические явления в электронных схемах; 



Иметь  навыки: работы  с  электронной  аппаратурой  и  контрольно-измерительными
приборами; приемами диагностирования и обслуживания электронных схем, входящих
в  объекты  технологического  контроля  и  управления;  оформления  чертежей  и
электрических схем, составления спецификаций; 
Быть компетентным: в области цифровой техники и микропроцессорных устройств.

LUM 3205
Логические

устройства и
микропроцессор

ы

БД/КВ Экза
мен

5 5 ЭСАУ,
ОЭиТ

ТЦС,
Основы

IP

Знать: типы архитектур процессоров; типы современные способы конфигурирования
 микропроцессорных встраиваемых  систем;  общие  принципы построения  цифровых
микроэлектронных устройств; виды протоколов связи; способы и методы построения
микропроцессорных,  микроконтроллерных  систем;  язык  конфигурирования
программируемых логических схем на базовом уровне.
Уметь: создавать  микропроцессорные  устройства;  проводить  анализ  стабильности
работы микропроцессорных устройств;
Иметь  навыки: разработки  системы  команд  для  микропроцессорной  системы;
навыками  работы  со  средствами  отладки  и  программирования  микропроцессоров;
навыками  работы  со  средствами  отладки  и  программирования  программируемых
логических матриц;
Быть компетентным: язык конфигурирования программируемых логических схем на
базовом  уровне,  создавать  микропроцессорные  устройства;  проводить  анализ
стабильности работы микропроцессорных устройств.
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LS 3203
Линии связи

БД/КВ Экза
мен

5 5 ОРТ,
ТЭС

ВОСП, 
РПДУ, 
ЦСП

Знать: методы  передачи  различных  типов  информации  с  использованием  линий
электросвязи  различного  назначения,  их  математическое  описание;  описание
различных  влияний  в  кабеле  и  помехозащищенность  линий  связи;  проектирование
различных телекоммуникационных систем на кабельных линиях связи, мониторинг и
тестирование линий связи; техническую эксплуатацию кабельных линий связи; 
Уметь: выполнять проекты линейных сооружений связи; оформлять документацию по
объектам и измерениям; проводить необходимые расчеты линий связи; 
Иметь навыки: проектирования и расчета любых линий связи;
Быть компетентным:  в этапах развития кабельных линий связи и в кабелях связи и
вих характеристик. 

NSE 3203
Направляющие

системы
электросвязи

БД/КВ Экза
мен

5 5 ОРТ,
ТЭС

ВОСП, 
РПДУ, 
ЦСП

Знать: физическую сущность явлений, происходящих при передаче сообщений с
 использованием различных направляющих систем электросвязи, их математическую
трактовку;  конструкцию  и  характеристики  направляющих  систем  электросвязи;
взаимные  влияния  и  помехозащищенность  цепей  связи;  принципы  построения  сети
электросвязи;  проектирование  и  защита  линейных  сооружений  связи;  организацию
технической эксплуатации кабельных линий связи; основы теорий электромагнитных
процессов,  происходящих в различных средах, в линиях передачи электромагнитной
энергии;
Уметь: осуществлять  проектирование  линейных  сооружений  связи;  оформлять
техническую  документацию  по  проектированию  и  измерениям;  проводить  расчеты



параметров направляющих систем электросвязи и защищенности от взаимных влияний;
Иметь навыки: проектирования и расчета любых направляющих систем электросвязи;
Быть компетентным: о основных положений теории управления сетями связи. 

VOLS 3208
Волоконно-
оптические

системы
передачи

ПД/ВК Экза
мен

6 4 ЛС,
ОРТ,

ТПВЭ
М

ЦКС,
написан

а ДР

Знать: принципы  работы  ВОСП,  основные  характеристики;  основные  тенденции
развития ВОСП; методы и способы проведение всех видов измерений электронных и
оптических параметров оборудования ВОСП; способы и приёмы наладки, настройки,
регулировки  и  испытания  оптического  оборудования  и  аппаратно-программных
средств; основные тенденции развития ВОСП. 
Уметь: представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, составлять
практические рекомендации по использованию результатов исследований; применять
принципы  метрологического  обеспечения  и  способы  инструментальных  измерений,
используемых  в  области  оптических  технологий  и  систем  связи;  организовать  и
осуществить проверку технического состояния и ресурса оптического оборудования;
применять современные методы их обслуживания и ремонта
Владеть: основными  приёмами  технической  эксплуатации  и  метрологического
обеспечения  аппаратуры  и  систем  оптических  телекоммуникаций;  основными
навыками проектирования
Быть компетентным:   способностью к проектированию, строительству,  монтажу и
эксплуатации  технических  средств  коммуникаций,  направляющих  сред  передачи
информации

SSP 4304
Цифровые
системы
передачи

ПД/ВК Экза
мен

6 4 ЛС,
ОРТ,

ТПВЭ
М

ЦКС,
написан

а ДР

Знать: принципы построения, функционирования и схемотехники основных узлов
 аппаратуры многоканальных цифровых (ЦСП) систем передачи;  виды специальной
измерительной аппаратуры; 
Уметь: выбрать необходимую аппаратуру ЦСП для заданного типа соединительной
линии  и  квалифицированно  осуществить  проверочные  расчеты  наиболее  важных
параметров  данной  аппаратуры  и  линейного  тракта  ЦСП;  выбрать  необходимую
аппаратуру ЦСП для заданного типа соединительной линии; 
Владеть: основными приемами технической эксплуатации и обслуживания аппаратуры
ЦСП;  теоретическими  и  экспериментальными  методами  исследования  с  целью
освоения новых перспективных технологий передачи цифровых сигналов.
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Основы
радиотехники  и
телекоммуникац

ий

ПД/ВК Экза
мен

4 4 Радио
метрол
огия,
ИКТ

ЛС,
ТБС,

Основы
сетевых
технолог

ий

Знать: принципы  построения  устройств  и  систем  радиосвязи;  назначение,  условия
функционирования,  принципы  построения,  структурные  схемы
телекоммуникационных систем, способы представления и преобразования сообщений,
сигналов  и  помех;  принципы  построения  и  особенности  многоканальных
телекоммуникационных  систем  с  частотным,  временным  и  кодовым
мультиплексированием;  основные  тенденции  современного  развития
телекоммуникационных  и  радиосистем  (интеграция  коммуникационных  услуг  на
единой цифровой технологической основе, интеграция подвижной, фиксированной и
спутниковой  связи);Уметь: анализировать  структуру  построения  и  характеристики
(показатели)  устройств  и  систем  аналоговой  и  цифровой  обработки  информации;
применять  методы  анализа  и  синтеза,  технические  решения,  используемые  в
радиотехнических устройствах и телекоммуникационных системах передачи, приема и
обработки информации; 
Иметь навыки: расчета параметров устройств и систем связи различного назначения;
Быть  компетентным:  в  представлении  о  тенденциях  развития  технологий
радиотехники и  телекоммуникаций,  о  закономерностях,  определяющих связь  между
показателями качества, энергетическими параметрами, экономическими показателями
систем. 

TBS 3206
Технологии

беспроводной
связи

ПД/ВК Экза
мен

5 5 ОРТ,
ЭСАУ,

ТЭС

ТЦС,
Основы

IPтелефо
нии,

основы
сотовой

связи

Знать: технические  концепции  построения  систем  беспроводной  связи;  основные
параметры радиоканалов  и методы определения этих параметров;  основные  методы
расчёта  энергетических  параметров  систем  БС  и  технических  параметров  сетей;
назначение  и  функциональные  схемы  центров  БС;  принципы  построения  системы
сетевого управления; способы многостанционного доступа и области их применения;
технические параметры стандартов систем БС, 
Уметь: рассчитывать  медианное  отношение  сигнал-шум,  сигнал-помеха  на  входе
приемных  станций  и  статистические  параметры  для  этих  отношений;  выбирать
основные  энергетические  параметры  аппаратуры:  мощность  передатчика,
чувствительность приёмника и другие параметры, необходимые для расчета трассы БС;
рассчитывать  радиус  ячейки,  исходя  из  существующих  норм  на  качество  канала  и
реальных параметров трассы БС; 
Иметь  навыки: расчета  шумовых  характеристик  на  входе  приемника  станцией,
расчета  основных  энергетических  параметров  аппаратуры,  проектирования  и
моделирования в современных беспроводных системах связи; 
Быть компетентным: вклассификаций систем беспроводной связи, в индивидуальной
подвижной  радиосвязи  в  гражданском  и  в  профессиональном  диапазоне,  в
транкинговых системах связи.

OST 3206
Основы сетевых

технологий

ПД/ВК Экза
мен

5 5 ОРТ,
ЭСАУ,

ТЭС

ТЦС,
Основы

IP,
основы

Знать: эталонную модель взаимодействия открытых систем; общие принципы
 проектирования  современных  систем  и  сетей  телекоммуникаций,   включая
мультисервисных сети связи;
Уметь: формализовать  поставленную  задачу;   применять  защищенные  протоколы,



сотовой
связи

межсетевые экраны и средства  обнаружения  вторжений для защиты информации в
сетях;
Иметь  навыки: методами  использования  программных  средств  для  решения
практических задач информационного обмена на базе сетевых технологий.
Быть компетентным:  проводить анализ показателей качества сетей и систем связи;

TSC 3207
Технологии

цифровой связи

ПД/ВК Экза
мен

6 5 ОРТ,
ТБС,
ЛС

ЦКС, 
Написан

а ДР

Знать: принципы  построения  систем  передачи  и  обработки  цифровых  сигналов,
аппаратные  и  программные  методы  повышения  помехоустойчивости  и  скорости
передачи  цифровых  систем  связи,  методы  повышения  эффективного  использования
каналов связи; 
Уметь: производить расчеты основных функциональных узлов, осуществлять анализ
влияния  внешних  факторов  на  работоспособность  средств  связи;  представлять
основные  направления  и  перспективы  развития  систем  и  технологии  связи,  знать
организацию  предприятий  телекоммуникации,  основные  параметры  и  требования
цифровой связи; 
Иметь  навыки: применения  средств  компьютерной  техники  для  расчетов  и
проектирования программно-аппаратных средств связи
Быть  компетентным:  в  элементах  систем  цифровой  связи,  в  каналах  связи  и  их
характеристиках, в узкополосной передачи.

SSS 3207
Cистемы

сотовой связи

ПД/ВК Экза
мен

6 5 ОРТ,
ТБС,
ЛС

ЦКС, 
Написан

а ДР

Знать: принципы работы изучаемых функциональных устройств, блоков и трактов в
составе  СМС  и  понимать  физические  процессы,  происходящие  в  них;  принципы
построения  различных  вариантов  функциональных  и  структурных  схем  подсистем
СМС и устройств в их составе, понимать причины влияния помех различного вида на
основные  показатели  и  стабильность  параметров  изучаемых  СМС  в  целом  и  ее
отдельных элементов; понимать причины возникновения неустойчивой работы СМС с
сотовой  структурой;  организацию  функционирования  систем  мобильной  связи
различных стандартов и поколений; 

Уметь: объяснять  физическое  назначение  элементов  СМС  и  влияние  их
параметров на электрические параметры и частотные свойства каналов связи
различного назначения в составе СМС; применять на практике вероятностные
методы  при  анализе   параметров  СМС;  проводить  компьютерное
моделирование  и  учебное  проектирование  сотовых  СМС,  о  методах
компьютерной  оптимизации  при  решении  названных  задач;  пользоваться
справочными  параметрами  стандартов  современных  технологий  мобильной
связи при проектировании мобильных телекоммуникационных систем и сетей;

Иметь навыки: навыками чтения и изображения структурных и функциональных схем
элементов  и  устройств  СМС,  построенных  на  основе  современных  технологий
мобильной  связи;  навыками  проектирования  сетей  СМС  различных  стандартов  и
расчета их основных параметров в типовых ситуациях функционирования.



TSSS 3209
Телекоммуникац
ионные системы

и сети связи

БД/КВ Экза
мен

6 5 ЦУМ,  
ТБС, 
Модел
ирован
ие 
систем
телеко
ммуни
кации

ЦКС Знать: компьютерные сети, средства построения и методы эффективного применения
компьютерных сетей; оконечные устройства; принципы построения коммутационных
станций; управляющие устройства коммутационных систем;  концептуальные основы
интеллектуальных сетей;  
Уметь: организовывать  и  конфигурировать  компьютерные  сети;  рассчитывать
волоконно-оптические  каналы,  радиоканалы  с  известной  вероятностью  ошибки,
радиоканал при воздействии организованной шумовой помехи. 
Иметь  навыки: строить  и  анализировать  модели  компьютерных  сетей;  Быть
компетентным:  в  представлений  о  назначении,  составе,  принципах  построения  и
функционирования компьютерных сетей;  методами и средствами анализа и разработки
аппаратных и программных компонентов сетевых и телекоммуникационных систем.

ST 3209
Сети

телекоммуникац
ий

БД/КВ Экза
мен

6 5 ЦУМ,  
ТБС, 
Модел
ирован
ие 
систем
телеко
ммуни
кации

ЦКС Знать: современные технические и программные средства взаимодействия с ЭВМ;
 теоретические  основы  архитектурной  и  системотехнической  организации
вычислительных сетей, построения сетевых протоколов, основы Интернет-технологий;
методы распределенной обработки информации, современные сетевые технические и
программные  средства;  модели  и  структуры  информационных  сетей,  оценки  их
эффективности.
Уметь:  выбирать,  комплексировать  и  эксплуатировать  программно-аппаратные
средства  в  создаваемых  вычислительных  и  информационных  системах  и  сетевых
структурах;  инсталлировать,  тестировать,  испытывать  и  использовать  программно-
аппаратные  средства  вычислительных  и  информационных  систем;  -  сопрягать
устройства  и  узлы  вычислительного  оборудования;  осуществлять  монтаж,  наладку,
испытание и сдачу в эксплуатацию вычислительных сетей.
Владеть  навыками  конфигурирования  локальных  сетей,  реализации  сетевых
протоколов  с  помощью  программных  средств;  методами  объединения  средств
вычислительной техники в комплексы, системы и сети;
Быть  компетентным:  в  проверке  техническое  состояние  вычислительно  го
оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры

Производственн
ая практика

Отче
т

4 4 РТМ Преддип
ломная

практика

Знать: основы проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации технических
средств  радиоэлектроники,  систем и  линий  связи,  компьютерных сетей;  требования
стандартизации, метрологического обеспечения и безопасности жизнедеятельности при
разработке  и  эксплуатации  радиоэлектронных  устройств  и  систем  электросвязи;
технические  и  программно-математические  средства  защиты  информации  в
телекоммуникационных  системах;  основные  методы  маркетинга  и  менеджмента  в
области телекоммуникаций; 
Уметь: осуществлять  анализ  надежности  и  схем  диагностики  радиотехнических,
телекоммуникационных  и  электронных  устройств,  выбирать  необходимые  датчики;
осуществлять  выбор  основных  типов  микропроцессоров,  основные  этапы  и
особенности проектирования, как отдельных подсистем, так и всей микропроцессорной
системы в целом для различных применений; выполнять расчеты, связанные с выбором



значений параметров элементов, оптимизацию этих параметров и режимов работы с
применением  компьютерной  техники;   разрабатывать  структуру  устройств
телекоммуникаций  и  электроники,  проектировать  системы  связи  и  устройства;
выполнять  разработку  устройств  хранения  и  отображения  информации  на  основе
программных и аппаратных средств; 
Иметь  навыки: эксплуатации  изучаемых  технических  объектов;  формулировать
основные  технико-экономические  требования  к  проектируемым  устройствам   и
системам; разработки и проектирования на современной элементной базе аппаратуры и
устройств систем передачи, приема и распределения информации; 
Быть  компетентным:  в  вопросах  эксплуатации  систем  производств
телекоммуникационной сферы.

М
од

ул
ь 

пр
им

ен
ен

ие
 т

ел
ек

ом
м

ун
ик

ац
ио

нн
ы

х 
си

ст
ем MMT 3204

Моделирование
систем

телекоммуникац
ии

БД/КВ Экза
мен

5 4 ИКТ, 
Алгори
тмизац
ияи 
програ
ммиро
вания

Основы 
IPтелефо
нии, СТ

Знать: знать современные методы  имитационного моделирования; знать современные
программные   продукты,  необходимые  для  построения  имитационных  моделей
сложных систем; 
Уметь:  применять   современный  математический   инструментарий   для  решения
инженерных  задач;  уметь  использовать  современное  программное  обеспечение  для
проведения  направленного  вычислительного  эксперимента;  уметь  собирать
необходимый  статистический  материал  об  объекте  для   конструирования  модели;
разрабатывать   информационно  логическую,   функциональную   и   объектно-
ориентированную модели информационной системы, модели данных информационных
систем; 
Иметь навыки: моделирования случайных величин и процессов с заданным законом
распределения; 
Быть компетентным:  в  методах  построения,  анализа,  управления  и  нормирования
телекоммуникационных систем и сетей.

KST 3204
Компьютерные

сети в
телекоммуникац

ии

БД/КВ Экза
мен

5 4 ИКТ, 
Алгори
тмизац
ияи 
програ
ммиро
вания

Основы 
IP, СТ

Знать:  технологии  и  принципы  построения  компьютерных  сетей;  принципы
функционирования  и  взаимодействия  аппаратных  и  программных  средств
компьютерной техники;  способы настраивания ОС Mіcrosoft  Wіndows для работы в
сетях; сетевые прикладные программы. 
Уметь: использовать вычислительные системы в профессиональной; подключать ПК к
сетям, и работать в них создавать и оформлять Web - страницы и Web - сайты.

Иметь  навыки:  работать  с  сетевыми  прикладными  программами;  с
основными  тенденциями  развития  методов  и  технологий  компьютерных  сетей;  с
механизмами передачи данных по каналам связи.
Быть компетентным:  прикладные  программы  для  создания  Web  -  сайтов  и  Web-
страниц; с возможными ресурсами ЛВС; с сервисом сети Іnternet.

TvOI 4201
Телевидение

обработка
изображений

БД/КВ Экза
мен

7 5 ВОСП,
ОРТ,
ЛС

Написан
ие и

защита
ДР

Знать:  основы  схематехники  и  элементную  базу  современных  телевизионных
приёмников; основные методы и способы преобразования сигналов и телевизионной
технике; принципы построения антенно-фидерных систем в телевидении
Уметь: методы диагностики неисправностей в телевизионной и видео-технике 



Иметь навыки: о структурах современных и перспективных бытовых телевизионных
и видео устройств и комплексов и используемых в них подсистем и функциональных
узлов
Быть компетентным: приобретение навыков настройки и регулировки телевизионных
устройств

SVV 4201
Системы

видеонаблюдени
я и

видеоконтроля

БД/КВ Экза
мен

7 5 ВОСП,
ОРТ,
ЛС

Написан
ие и

защита
ДР

Знать:  основы  схемотехники  и  элементную  базу  современных  телевизионных
приёмников; основные методы и способы преобразования сигналов и телевизионной
технике; принципы построения антенно-фидерных систем в телевидении
Уметь: методы диагностики неисправностей в телевизионной и видео-технике 
Иметь навыки: о структурах современных и перспективных бытовых телевизионных
и видео устройств и комплексов и используемых в них подсистем и функциональных
узлов
Быть компетентным: приобретение навыков настройки и регулировки телевизионых
устройств

М
од

ул
ь 

си
ст

ем
ы

 к
ом

м
ут

ац
ии OIP 3301

Основы IP
телефонии

БД/КВ Экза
мен

6 4 ТБС, 
Основ

ы
сетевы

х
систем

ЦКС Знать: основные принципы и способы построения сети IP-телефонии, модели "клиент-
сервер",  сценарии  организации  IP-телефонии,  особенности  передачи  речевой
информации по сети IP-телефонии, основы работы управляющих и информационных
протоколов, основы стека протоколов TCP/IP, применяемые кодеки в IP-телефонии, 
Уметь: осуществлять основы проектирования сетей IP-телефонии;  
иметь  навыки  работы  на  прикладных  процессах  на  основе  средств  компьютерной
техники,  а  также  основы  навыков  конфигурирования  на  аппаратно-программном
оборудовании.

CHTPSSS 3302
Частотно-

территориальное
планирование
сетей сотовой

связи

БД/КВ Экза
мен

6 4 ТБС, 
Основ

ы
сетевы

х
систем

ЦКС
Знать: принципы работы изучаемых функциональных устройств, блоков и трактов в
составе  СМС  и  понимать  физические  процессы,  происходящие  в  них;  принципы
построения  различных  вариантов  функциональных  и  структурных  схем  подсистем
СМС и устройств в их составе, понимать причины влияния помех различного вида на
основные  показатели  и  стабильность  параметров  изучаемых  СМС  в  целом  и  ее
отдельных элементов; понимать причины возникновения неустойчивой работы СМС с
сотовой структурой;
Уметь: объяснять физическое назначение элементов СМС и влияние их параметров на
электрические параметры и частотные свойства каналов связи различного назначения в
составе СМС; применять на практике вероятностные методы при анализе  параметров
СМС; 
Иметь навыки: навыками чтения и изображения структурных и функциональных схем
элементов  и  устройств  СМС,  построенных  на  основе  современных  технологий
мобильной  связи;  навыками  проектирования  сетей  СМС  различных  стандартов  и
расчета их основных параметров в типовых ситуациях функционирования.
Быть  компетентным:   умеет  проводить  расчеты  по  проекту  сетей,  сооружений  и
средств  связи  в  соответствии  с  техническим  заданием  с  использованием  как
стандартных  методов,  приемов  и  средств  автоматизации  проектирования,  так  и



самостоятельно  создаваемых  оригинальных  программ;  умеет  проводить  технико-
экономическое  обоснования  проектных  расчетов  с  использованием  современных
подходов и методов.

SKS 4302
Цифровые

коммутационные
системы

БД/КВ Экза
мен

7 5 ЛС,
ВОСП,
Основ
ы IP,

РПДУ

Написан
ие и

защита
ДР

Знать: принципы  построения  цифровых  сетей  связи;  элементную  базу  систем
цифровой  коммутации;  коммутационные  схемы;  принципы  автоматической
коммутации; управляющие устройства коммутационных станций; 
Уметь: применять методы проектирования цифровых сетей; строить коммутационные
поля и узлы; 
Иметь навыки: проектирования и технической эксплуатации телекоммуникационных
сетей
Быть  компетентным:  в  проектировании  и  при  технической  эксплуатации
телекоммуникационных сетей.

М
од

ул
ь 

си
ст

ем
а 

пе
ре

да
чи

 и
нф

ор
м

ац
ии RRU 4301

Радиопередающ
ие и

радиоприемные
устройства

ПД/ВК Экза
мен

6 5 ЛС,
ОРТ,
ТБС

ПДИ,
Спутник

овые
радиона
вигацио

нные
систем 

Знать: основные  принципы  генерирования,  формирования  и  умощнения
радиосигналов  при  современных  цифровых  методах  модуляции,  используемых  в
современных  системах  радиосвязи  и  радиодоступа;  причины  нестабильности
параметров излучаемых сигналов; 
Уметь: организовать  и  осуществить  проверку  технического  состояния  и  оценить
остаток ресурса радиопередатчика, применить современные методы их ремонта, уметь
составить  заявку  на  оборудование,  измерительные  устройства  и  запасные  части,
подготовить  техническую  документацию  на  ремонт  и  восстановление
работоспособности радиопередатчика; 
Иметь навыки: первичных настроек и регулировки радиопередающей аппаратуры и ее
характеристик при производстве, установке и технической эксплуатации; 
Быть компетентным: в радиопередающих устройствах систем мобильной связи.

PDI 4303
Передача

дискретной
информации

Экзам
ен

7 5 ВОСП,
ЛС,

ЦСП

Написани
е и

защита
ДР

Знать: принципы  построения  систем  передачи  дискретных  сообщений,  эффективных  и
помехоустойчивых кодов, методы сопряжения источника дискретных сообщений с дискретным
каналом, современные тенденции развития систем передачи дискретных сообщений;
Уметь: разрабатывать структуру цифровых систем передачи данных, алгоритмы и программы,
моделирующие источники информации, передатчики, каналы связи и приемники с заданными
параметрами функционирования; 
Владеть:  построения корректирующих кодов и передачи дискретных сообщений;

Производственн
ая практика

Отче
т

6 4 ЦУМ,  
ТБС

Написан
ие и 
защита 
ДР

Знать: основы проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации технических
средств  радиоэлектроники,  систем и  линий  связи,  компьютерных сетей;  требования
стандартизации, метрологического обеспечения и безопасности жизнедеятельности при
разработке  и  эксплуатации  радиоэлектронных  устройств  и  систем  электросвязи;
технические  и  программно-математические  средства  защиты  информации  в
телекоммуникационных  системах;  основные  методы  маркетинга  и  менеджмента  в
области телекоммуникаций; 
Уметь: осуществлять  анализ  надежности  и  схем  диагностики  радиотехнических,



телекоммуникационных  и  электронных  устройств,  выбирать  необходимые  датчики;
осуществлять  выбор  основных  типов  микропроцессоров,  основные  этапы  и
особенности проектирования, как отдельных подсистем, так и всей микропроцессорной
системы в целом для различных применений; выполнять расчеты, связанные с выбором
значений параметров элементов, оптимизацию этих параметров и режимов работы с
применением  компьютерной  техники;   разрабатывать  структуру  устройств
телекоммуникаций  и  электроники,  проектировать  системы  связи  и  устройства;
выполнять  разработку  устройств  хранения  и  отображения  информации  на  основе
программных и аппаратных средств; 
Иметь  навыки: эксплуатации  изучаемых  технических  объектов;  формулировать
основные  технико-экономические  требования  к  проектируемым  устройствам   и
системам; разработки и проектирования на современной элементной базе аппаратуры и
устройств систем передачи, приема и распределения информации; 
Быть  компетентным:  в  вопросах  эксплуатации  систем  производств
телекоммуникационной сферы.

М
од

ул
ь 

эк
он

ом
ик

и 
и 

ох
ра

ны
 т

ру
да OT 4304

Охрана труда
ПД/ВК Экза

мен
7 5 Эколог

ия и
основы
безопа
сности
жизнед
еятель
ности

Преддип
ломная

практика
,

Написан
ие и

защита
ДР

Знать: законодательные  акты  и  основные  положения  Конституции  РК  в  области
безопасности жизнедеятельности и охране труда, методы исследования устойчивости
функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных
ситуациях; систему стандартов безопасности труда, права и обязанности работника и
работодателя в области охраны труда. 
Уметь: моделировать  и  прогнозировать  развития  чрезвычайных  ситуаций,  вести
непрерывный контроль и мониторинг среды обитания, разрабатывать, планировать и
осуществлять  мероприятия  по  повышению  безопасности  жизнедеятельности  и
ликвидации последствий ЧС; 
Иметь  навыки: защиты  человека  и  среды  обитания  от  негативных  воздействий,
применения средств индивидуальной и коллективной защиты, 
Быть  компетентным:  в  вопросах  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности;  в
вопросах  законодательной,  нормативно-правовой  базы  в  области  охраны  труда  и
техники безопасности.

EP 4307
Экономика

предприятия

ПД/ВК Экза
мен

7 5 Эконо
мика,

навыки
предпр
инимат
ельств

а,
лидерс
тва и

воспри
имчив

Написан
ие и

защита
ДР

Знать: правовые  и  управленческие  основы  организации  деятельности  предприятия;
основы формирования бизнес-идеи,  построения бизнес-модели; методику разработки
бизнес-плана; правила и этапы процесса  создания малого предприятия; направления
государственной  поддержки  малого  инновационного  предприятия;  особенности
системы налогообложения, финансирования и страхования деятельности предприятия; 
Уметь: оценивать  рыночные возможности  деятельности  предприятия;  находить  или
генерировать  коммерчески  перспективные  научно-технические  идеи;  разрабатывать
бизнес-модели  и  трансформировать  их  в  бизнес-планы;  открыть  собственное
предприятие,  сформировать  его  структуру,  разработать  учредительные  документы;
обеспечить  эффективность  и  конкурентоспособность  деятельности  предприятия;
Иметь  навыки: разработки  перспективных  научно-технических  идей,  бизнес



ости
иннова

ции

моделирования и бизнес-планирования; оценки экономических и социальных условий
деятельности  предприятия;  разработки  учредительных  документов  и  осуществления
регистрации  предприятия;  разработки  структуры  предприятия  и  выстраивания
организационных коммуникаций; антикризисного управления; 
Быть  компетентным:  в  вопросах  правового  регулирования  деятельности
предприятия;  разработки  учредительных  документов  и  регистрации  предприятия;
бизнес  моделирования  и  бизнес-планирования;  обеспечения  эффективного
функционирования и антикризисного управления деятельностью предприятия. 

SRSP 4308
Спутниковые

радионавигацион
ные системы

ПД/КВ Экза
мен

7 5 ТЦС,
ТБС,

Систем
ы

сотово
й связи

Преддип
ломная

практика
,

Написан
ие и

защита
ДР

Знать: современными  направлениями  развития  спутниковой  навигации;с  методами
решения навигационной задачи;с методами обработки сигналов; с влиянием внешних и
внутренних помех на точность определения координат;
Уметь: применять  методы  теории  оптимальных  решений  при  проектировании
радиосистем передачи информации, радиолокационных и радионавигационных систем
Иметь навыки: принципы построения радиолокационных систем, методы измерения
дальности, скорости и угловых координат.
Быть компетентным:  впринципах функционирования навигационных систем, иметь
представление  о  направлении  развития  СНС;  быть  способным  к  проектированию
систем с использованием ГНСС.

TOSSPO4308
Теоретические

основы системы
связи с

подвижными
объектами

ПД/КВ Экза
мен

7 5 ТЦС,
ТБС,

Систем
ы

сотово
й связи

Преддип
ломная

практика
,

Написан
ие и

защита
ДР

Знать: особенности  условий  использования  систем  мобильной  связи  и  основные
показатели  качества  их  функционирования;  базовые  технологии,  используемые  в
современных  системах  мобильной  связи;  назначение  основных  функциональных
блоков  типовой  блок-схемы  системы  мобильной  связи;  особенности  передачи
различных сигналов по каналам и трактам телекоммуникационных систем;
Уметь: применять  методы  проектирования  телекоммуникационных  сетей,  систем,
устройств и блоков; применять методы оценки параметров устройств и систем связи;
применять теоретические и экспериментальные методы исследования с целью создания
новых перспективных средств связи и информатики; находить технические решения по
повышению  качества  передачи  информации  и  снижению  опасных  и  мешающих
влияний в системах связи;
Владеть: базовыми навыками выбора необходимых функциональных блоков системы
мобильной  связи  и  расчета  численных  значений  их  параметров,  согласования  их
режимов функционирования в системе при проектировании, испытаниях и технической
эксплуатации таких систем. 

Преддипломная
практика

Отче
т

Экза
мен

8 18 Произв
одстве
нная 
практи
ка 

Написан
ие и

защита
ДР

Знать: правила  и  нормы  проектирования,  строительства,  монтажа  и  эксплуатации
систем  радиоэлектроники  и  линий  связи,  коммутационных  систем;  теоретические  и
экспериментальные  методы  исследований  с  целью  создания  новых  перспективных
радиоэлектронных  средств,  средств  связи,  коммутации  и  информатики;  Уметь:
анализировать основные формы обмена информацией в системах, физические принципы
работы  и  основные  технические  характеристики  систем  радиоэлектроники  и  связи;
анализировать  принципы  организации  глобальных  и  локальных  сетей,  состав  и



алгоритмы функционирования аппаратных и программных средств телекоммуникаций;
соблюдать  при  проектировании  требования  стандартизации  и  метрологического
обеспечения;  анализировать и согласовывать  техническое задание на проектирование
разрабатываемого  устройства;  составлять  научно-техническую  документацию  по
выполненной работе; 
Иметь  навыки: применять  методы  теории  телекоммуникаций  в  смежных
направлениях, связанных с информационными технологиями; работы в электронных и
компьютерных системах и сетях; 
Быть компетентным:  в вопросах эксплуатации систем оборудования и исследования
для написания дипломной работы/дипломного проекта.

М
од

ул
ь

ит
ог

ов
ой

го
су

да
рс

тв
е

нн
ой

Написание  и
защита
дипломной
работы (проекта)
или подготовка и

Гос.
экз

8 12 Произв
одстве
нная и
предди
пломна

Диплом
ная

работа

Знать: технические  и  программно-математические  средства  защиты  информации  в
телекоммуникационных  системах;  правила  и  нормы  проектирования,  строительства,
монтажа  и  эксплуатации  систем  радиоэлектроники  и  линий  связи,  коммутационных
систем;  теоретические  и экспериментальные методы исследований с  целью создания
новых  перспективных  радиоэлектронных  средств,  средств  связи,  коммутации  и



4. Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями

Результат обучения (выпускник должен быть готов)
Р1 Обладает  базовыми  знаниями  в  области

естественнонаучных  (социальных,  гуманитарных,
экономических)  дисциплин,  способствующих
формированию  высокообразованной  личности  с
широким кругозором и культурой мышления.

УК 2, УК 3, УК 4, УК6

Р2 Обладает навыками обращения с современной техникой,
умение  использовать  информационные  технологии  в
сфере профессиональной деятельности.

УК5, УК8, УК9,
ПК1, ПК2 

Р3 Владеет  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не
ниже разговорного.

УК1, УК2

Р4 Владеет  навыками  приобретения  новых  знаний,
необходимых  для  повседневной  профессиональной
деятельности  и  продолжения  образования  в
магистратуре.

УК2, УК3, УК8,  ПК 1,
ПК 5, ПК8

Р5 Знает об условиях формирования личности, ее свободы и
ответственности  за  сохранение  жизни,  культуры,
окружающей природной среды

УК2, УК3,УК6

Р6 Объясняет  основные  физические  процессы,
математические  аппараты,  происходящие  в
радиотехнических схемах, системах связи, электронной и
измерительной  технике  и  устройствах  для  цифровой
обработки сигналов.

УК 5, ПК 1, ПК4 9

Р7 Обладает  способностью  к  применению  знаний  на
практике,  в  том  числе  умением  составлять
математические  модели  типовых  профессиональных
задач и находить способы их решений, интерпретировать
профессиональный  (физический)  смысл  полученного
математического результата.

УК 2, УК 5, ПК 1, ПК
2,  ПК3,  ПК4,  ПК5,
ПК6

Р8 Имеет  навыки  расчетно-экспериментальных  работ  в
электромагнетизме,  решать  практические  задачи
построения  и  распространения  различных  волн;
постановки  задач  электродинамики  и  их  решения  и
анализировать.

УК 4, ПК 2, ПК 3,ПК 6

Р9 Анализирует  процессы,  происходящие  в
полупроводниковых  приборах  и  оборудовании,
микропроцессорной технике при обработке аналоговых и
цифровых сигналов.

УК 6, УК 7, ПК 1, ПК
2, ПК 3, ПК8, ПК 9

Р10 Использует  методы  расчета  электронных  схем
аналоговой  и  цифровой  электроники  для  решения
практических задач радиотехники и электроники.

УК 4, УК 5, УК 6, УК
7,  ПК  1,  ПК  2,  ПК3,
ПК4, ПК5, ПК6,  ПК8,
ПК 9

Р11 Применяет  методы  для  проведения  измерений  с
применением  электронной  и  измерительной  техники,
интерпретировать их результаты и сделать выводы.

УК3, УК 4, УК 5, УК
9, ПК 5, ПК6, ПК 7

Р12 Описывает принципы организации современных систем
передачи  информации,  таких  как  мобильная  связь,
волоконно-оптические  системы  связи,  спутниковые

УК 2, УК 4, УК8, ПК
9,  ПК1,  ПК2,  ПК7,
ПК6



системы связи.
Р13 Классифицирует телекоммуникационные системы и сети

передачи данных, анализировать способы их защиты.
УК1, УК4, ПК 1, ПК2,
ПК4, ПК 3, ПК 8

Р14 Знает  построения  и  методы  эффективного  применения
компьютерных сетей;  оконечные устройства;  принципы
построения  коммутационных  станций;  управляющие
устройства  коммутационных  систем;  концептуальные
основы  интеллектуальных  сетей;  мониторинг  и
тестирование  линий  связи;  техническую  эксплуатацию
кабельных линий связи.

УК1, УК3, ПК3,  ПК4,
ПК 5, ПК 8

Р15 Проводит  тестирование  и  обслуживание  электронного
оборудования, вычислительной техники и программного
обеспечения телекоммуникационных устройств.

УК 2, УК4, УК 8, ПК
1, ПК 3, ПК 6, ПК 9, 

Р16 Имеет  профессиональный  уровень  по  осуществлению
менеджмента  и  маркетинга  в  телекоммуникациях,
обеспечивая эффективное управление эксплуатационным
и  сервисным  обслуживанием  телекоммуникационных
устройств.

УК 2, УК4, УК6, ПК1,
ПК3, ПК5, ПК 9

Р17 Работает  в  команде,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные  различия,  критически  оценивать  свою
деятельность,  деятельность  команды,  наметить  путь  и
выбрать  средства  к  саморазвитию,  повышению  своей
квалификации.

УК1,  УК3, УК7,  ПК2,
ПК3, ПК4, ПК7, ПК8,
ПК9



5. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе
модулей образовательной программы  
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1 1 5 5 4 28 2 900 30 8
2 6 5 3 27 1 2 900 30 8

2 3 5 3 3 2 28 2 900 30 8
4 6 1 4 2 24 4 2 900 30 7

3 5 5 2 4 30 900 30 6
6 5 4 3 26 4 900 30 7

4 7 5 5 2 36 1080 36 7
8 2 24 7200 24
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1. Білім беру бағдарламасының паспРТНы

№ Өріс атауы Ескертпе
1 Тіркеу нөмірі
2 Білім беру 

саласының коды 
және жіктелуі

6В06- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

3 Дайындық 
бағыттарының 
коды мен жіктелуі

6В062- Телекоммуникациялар

4 Білім беру  
бағдарламасының  
коды мен тобы

6В06200– Коммуникация және коммуникациялық 
технологиялар

5 Білім беру 
бағдарламасының 
атауы

6В06200-Радиотехника, электроника және 
телекоммуникациялар

6 Білім беру 
бағдарламасының 
түрі

Қолданыстағы

7 Білім беру 
бағдарламасының 
мақсаты

1.Жоғары   білікті   білімі  бар,  еңбек  нарығы  мен
технологиялардың өзгермелі талаптары кезінде бейімделуге
қабілетті,  командада  жұмыс  істей  алатын  бастамашыл,
жоғары білікті мамандарды даярлау.
2.Өзін-өзі  жетілдіру  және  өзін-өзі  дамыту  қабілеті  бар
кәсіби мәдениет деңгейі жоғары түлектерді даярлау.
3.Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникация
бағытындағы кәсіптік білім беру бағдарламасы орнатылған
теориялық  және  практикалық  дағдыларға  ие  түлектерді
дайындау. 
4.Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникация
саласындағы  теория  мен  практиканың  негізгі  даму
тенденцияларын  түсінетін  бір  немесе  одан  да  көп  қызмет
түрлері  шеңберінде  кәсіби  функцияларды  жүзеге  асыруға
қабілетті түлектерді даярлау.

8 МСКОбойынша 
деңгей

6

9 НРКбойынша 
деңгей

6

10 ОРКбойынша 
деңгей

6

11 Білім  беру
бағдарламасының
ерекше
ерекшеліктері 

Жоқ

ЖОО-серіктес
(СОП)
ЖОО-серіктес
(ДДОП)

12 Құзыреттер тізбесі Әмбебап құзыреттер (ӘҚ) бітіруші білім алуы тиіс:
ӘҚ1  –  ақпараттық  жүйе  туралы  бастапқы  деректердің
әртүрлі  түрлерімен  жұмыс  істеуге,  құжаттамамен  және
техникалық  әдебиеттермен  жұмыс  істеуге,  жазбаша  және



ауызша нысандағы пәндік  саладағы түсініктерді,  ойларды,
сезімдерді, фактілер мен пікірлерді білдіруге және түсінуге
қабілетті,  әртүрлі  экономикалық  мәселелерді,  кәсіби
әдебиетті  оқып,  түсінуге,  экономика  саласындағы
жаңалықтарды  қадағалауға,  сондай-ақ  өзара  іс-қимыл
жасауға қабілетті.
ӘҚ2–дүниетанымдық,  әлеуметтік  және  жеке  маңызды
философиялық  мәселелерді  түсіну  және  талдау,  Жалпы
гуманитарлық  ғылымдар  саласындағы  негізгі  білімге
негізделе  білу,  өзінің  әлеуметтік  және  кәсіби  қызметінде
гуманитарлық білімді қолдана білу.
ӘҚ 3 – қазіргі қоғамның, әлеуметтік, саяси механизмдердің
және  қоғамдық  қатынастарды  реттеушілердің  қызмет  ету
принциптерін түсіне алады, әлеуметтік-маңызды мәселелер
мен  процестерді  талдай  алады;  жеке  тұлғаның  социумда
дамуының психологиялық процестерін түсіне алады, алған
білімдерін  өзінің  әлеуметтік  және  кәсіби  қызметі
контексінде қолдана алады.
ӘҚ4  –ағылшын  тілінде  коммуникацияның  негізгі
дағдыларын  меңгерген,  ұғымдарды,  экономикалық
терминдерді,  ойларды,  сезімдерді  түсіну,  білдіру  және
түсіндіре  алады,  медиация  және  мәдениетаралық
түсінушілік дағдыларына ие.
ӘҚ5  –өндірістік  есептерді  шешу  үшін  математикалық
ойлауды дамытуға және қолдануға қабілетті.
ӘҚ6  –дене  тәрбиесі  мен  денсаулықты  нығайту  әдістерін
дербес, әдістемелік дұрыс қолдану, толыққанды әлеуметтік
және  кәсіби  қызметті  қамтамасыз  ету  үшін  дене
дайындығының  тиісті  деңгейіне  қол  жеткізуге  дайындық
құралдарын меңгерген.
ӘҚ7  –техниканың  әр  түрлі  салаларында  заманауи
физикалық  принциптерді  қолдана  алады,  стандартты
жағдайларда  негізгі  физикалық  заңдар  мен  қағидаларды
қолдана алады.
ӘҚ8 –заманауи ақпараттық технологияларды жұмыс істеу,
бос  уақыт  және  коммуникация  үшін  қолдана  алады,
компьютерді  қалпына  келтіру,  бағалау,  сақтау,  өндіру,
таныстыру  және  ақпарат  алмасу  үшін  қолдана  алады,
арнайы формаланған тілдер мен нотациялардың көмегімен
сипатталған  модельдерді  оқу,  әртүрлі  ақпарат  көздерімен,
пәндік  саладағы  бастапқы  деректердің  әртүрлі  түрлерімен
жұмыс істей алады.
ӘҚ9  –ойлау  мәдениеті  мен  ой-өрісі  кең  жоғары  білімді
тұлғаны  қалыптастыруға  ықпал  ететін  компьютерлік
ғылымдар  саласында  базалық  білімі  бар;  экономика  және
басқару  саласында  жаңа  әдістер  мен  технологияларды
меңгеруге  қабілетті;  күнделікті  кәсіби  қызметке  қажетті
жаңа  білім  алу  және  магистратурада  білімін  жалғастыру
дағдыларын меңгерген.
ӘҚ10 –экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен
әдістерін,  экономикадағы  мемлекеттік  сектордың  рөлін
біледі  және  түсінеді;  идеяларды  іс-әрекетке  айналдыра



алады,  кәсіби  міндеттерге  қол  жеткізу  үшін  жобаларды
жоспарлай  және  басқара  алады,  этикалық құндылықтарды
түсінеді;  Ақпараттық  жүйелерді  пайдалану  бойынша
Тапсырыс  берушінің  талаптарын  талдай  алады,  түсініктік
аппаратты, базалық идеяларды, Тапсырыс берушінің пәндік
саласының  әдістері  мен  процестерін  анықтай  алады  және
құжаттай  алады,  Тапсырыс  берушінің  пәндік  саласы
бойынша  терминологияны,  ұғымдық  аппаратты,  базалық
идеяларды,  әдістер  мен  процестерді  пайдалана  алады;
коммерциялық  ұсынысты  тұжырымдай  алады;
Қазақстанның  құқықтық  жүйесі  мен  заңнамасының
негіздерін, қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін біледі.

Пәндік құзыреттер (ПҚ) бітірушінің сипатталуымен
сипатталады:

ПҚ1  –  аналогты  және  цифрлық  электрондық
құрылғылардың  сұлбаларын  таңдауды  жүзеге  асыруға,
сұлбатехникалық  есептерді  орындауға  және  интегралды
орындаудағы  іске  асыруды  ескере  отырып,  принципті
сұлбаларды құрастыруға қабілетті.
ПҚ2 –объектілер мен жүйелер туралы ақпаратты беру мен
түрлендірудің  негізгі  жүйелерінің  құрылымы  мен
мүмкіндіктерін талдай алады.
ПҚ3  –радиотехникалық,  телекоммуникациялық  және
электрондық  құрылғылардың  сенімділігі  мен
диагностикасының  сұлбаларын  талдауды  жүзеге  асыруға,
қажетті датчиктерді таңдауға қабілетті.
ПҚ4  –элементтердің  параметрлерінің  мәндерін  таңдаумен
байланысты есептерді орындауға, компьютерлік техниканы
қолдану арқылы осы параметрлер  мен жұмыс режимдерін
оңтайландыруға қабілетті.
ПҚ5 –радиотехникалық құрылғылар мен жүйелерді  өңдеу,
өндіру  және  күйге  келтіру  үшін  қолданылатын
бағдарламалық  құралдарды  күйге  келтіру  және
жабдықтарды тексеру, реттеу және баптау.
ПҚ6  –радиотехникалық  құрылғылар  мен  жүйелердің
тораптарын монтаждау, баптау және реттеу ережелері  мен
әдістерін меңгерген.
ПҚ7  –радиотехникалық  құрылғылар  мен  жүйелердің
техникалық қызмет көрсетуі мен баптауын ұйымдастыруға
қатысу қабілеті.
ПҚ8  –жабдықтың  техникалық  жай-күйі  мен  қалдық
ресурсын  тексеруді  жүзеге  асыруға,  профилактикалық
тексерулер мен ағымдағы жөндеуді ұйымдастыруға дайын.

13 Оқу түрі ҚОТ қолданумен күндізгі, күндізгі
14 Оқыту тілі Орыс
15 Кредиттер көлемі 240
16 Берілетін 

академиялық 
дәреже

6В06200-  Радиотехника,  электроника  және
телекоммуникация  білім  беру  бағдарламасы  бойынша
ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар  саласындағы
бакалавры

17 Кадрларды даярлау 
бағытына арналған 

27.03.2019 ж. № 22



лицензияға 
қосымшаның болуы

18 Білім беру 
бағдарламасыныңак
кредиттеудің болуы

Бар

Аккредиттеу
органының атауы

Білім  беру  сапасын  қамтамасыз  ету  жөніндегі  тәуеБЖіз
Қазақстандық агенттік (БСҚА)

Аккредиттеу
мерзімі 

2016ж.бастап – 2021ж. дейін.



2. Бітірушінің моделі

№ Өріс атауы Ескертпе
1 Білім беру 

бағдарламасының 
атауы

6В06200-Радиотехника,  электроника  және
телекоммуникациялар

2 Берілетін 
академиялық 
дәреже

6В06200- Радиотехника, электроника және телекоммуникация
білім  беру  бағдарламасы  бойынша  ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар саласындағы Бакалавр

3 Дублин 
дескрипторларыме
н оқыту 
нәтижелері

1.озық  білімге  негізделген  телекоммуникация  және
радиотехника саласындағы білімдер мен түсініктерді көрсету;
2.білімдер  мен  түсініктерді  кәсіби  деңгейде  қолдану,
дәлелдерді  тұжырымдау  және  телекоммуникация  мен
радиотехника саласындағы мәселелерді шешу;
3.  әлеуметтік,  этикалық  және  ғылыми  ойларды  ескере
отырып,  пайымдауларды  қалыптастыру  үшін  ақпаратты
жинау және түсіндіру;
4.телекоммуникация  және  радиотехника  саласындағы  оқу-
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық
және практикалық білімді қолдану;
5.телекоммуникация  және  радиотехника  саласында  одан  әрі
оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары;
6.ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және
оларды  телекоммуникация  және  радиотехника  саласында
қолдану;
7.телекоммуникация  және  радиотехника  саласында
фактілерді,  құбылыстарды,  теорияларды  және  олардың
арасындағы  күрделі  тәуелділіктерді  білу  мен  түсінуді
қолдану;
8.академиялық  адалдық  қағидалары  мен  мәдениетінің
маңызын түсіну.

4 Оқыту нәтижелері Р1.Ой-өрісі  кең  мен  ойлау  мәдениеті  бар  жоғары  білімді
тұлғаны  қалыптастыруға  ықпал  ететін  жаратылыстану-
ғылыми  (әлеуметтік,  гуманитарлық,  экономикалық)  пәндер
саласында базалық білімі бар;
Р2. Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеуге дағдыланған,
кәсіби  қызмет  саласында  ақпараттық  технологияларды
қолдана білетін;
Р3.  Сөйлеу  деңгейінен  төмен  емес  деңгейде  шет  тілдерінің
бірін білетін;
Р4. Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және
магистратурада білімін жалғастыру дағдыларын меңгерген;
Р5.  Тұлғаның  қалыптасу  жағдайы,  оның  бостандығы  мен
өмірін,  мәдениетін,  қоршаған  табиғи  РТНаны  сақтау
жауапкершілігі туралы білетін;
Р6.  Радиотехникалық  схемаларда,  байланыс  жүйелерінде,
электрондық және өлшеу техникаларында және сигналдарды
цифрлық  өңдеуге  арналған  құрылғыларда  болып  жатқан
негізгі физикалық процестерді, математикалық аппараттарды
түсінетін;
Р7.  Білімді  практикада  қолдануға  қабілетті,  оның  ішінде



типтік  кәсіби  есептердің  математикалық моделін  құру және
оларды  шешу  тәсілдерін  табу,  алынған  математикалық
нәтиженің кәсіби (физикалық) мағынасын түсінетін;
Р8.Электрмагнетизмде  есептеу-эксперименталды,  әртүрлі
толқындарды  құру  мен  таратудың  практикалық  міндеттерін
шешу;  электродинамика  есептерін  қою  және  оларды  шешу
және талдау жұмыстарында дағдысы бар;
Р9.  Аналогтық  және  сандық  сигналдарды  өңдеу  кезінде
жартылай  өткізгіш  аспаптар  мен  жабдықтарда,
микропроцессорлық  техникада  болатын  процестерді
талдайтын;
Р10.   Радиотехника және электроника практикалық есептерін
шешу  үшін  аналогты  және  цифрлық  электрониканың
электрондық сұлбаларын есептеу әдістерін қолданатын;
Р11.  Электрондық және өлшеу техникасын қолдана отырып
өлшеу  жүргізу  үшін  әдістерді  қолданады,  олардың
нәтижелерін түсіндіре және қорытынды жасай алатын;
Р12.  Мобильді  байланыс,  талшықты-оптикалық  байланыс
жүйелері,  спутниктік  байланыс  жүйелері  сияқты  қазіргі
заманғы ақпарат беру жүйелерін ұйымдастыру принциптерін
сипаттайтын;
Р13.Телекоммуникациялық  жүйелер  мен  деректерді  беру
желілерін жіктейді, оларды қорғау тәсілдерін талдайды;
Р14.Компьютерлік  желілерді  құру  және  тиімді  қолдану
әдістерін;  соңғы  құрылғыларды;  коммутациялық
станцияларды  құру  принциптерін;  коммутациялық
жүйелердің басқарушы құрылғыларын; зияткерлік желілердің
тұжырымдамалық  негіздерін;  байланыс  желілерінің
мониторингі және тестілеуін; байланыстың кәбілдік желілерін
техникалық пайдалануды біледі;
Р15.Электрондық  жабдықтарды,  есептеу  техникасын  және
телекоммуникациялық  құрылғыларды  бағдарламалық
қамтамасыз етуді тестілейді және қызмет көрсетеді;
Р16.Телекоммуникациялық  құрылғыларды  пайдалану  және
сервистік қызмет көрсетуді тиімді басқаруды қамтамасыз ете
отырып,  телекоммуникацияларда  менеджмент  пен
маркетингті жүзеге асыру бойынша кәсіби деңгейі бар;
Р17.Командада  жұмыс  істейтін,  әлеуметтік,  этникалық,
конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты
қабылдай  отырып,  өз  қызметін,  команда  қызметін  сын
тұрғысынан бағалай  алатын,  шешу жолдарын іздейтін  және
өзін-өзі  дамытуға,  өз  біліктілігін  арттыруға  арналған
құралдарды таңдай алады.

5 Кәсіби қызмет 
саласы

Ақпараттық телекоммуникациялық салалар

6 Кәсіби қызмет 
объектілері

Белгілерді, сигналдарды, жазбаша мәтінді, бейнелерді, дыбыстарды
сым  арқылы,  радио,  оптикалық  немесе  келесі  басқа  жүйелер
бойынша  беруді,  сәулеленуді  және  қабылдауды,  сондай-ақ
ақпаратты  электрондық  құралдармен  түрлендіруді  қамтамасыз
ететін технологиялық жүйелер, техникалық құралдар: 

- байланыс желілері және коммутация жүйелері; 
- көп арналы телекоммуникациялық жүйелер; 



- радиобайланыс жүйелері мен құрылғылары; 
- дыбыстық  және  телевизиялық  хабар  тарату,

электракустика  және  сөйлеу  информатикасы,
мультимедиялық техника жүйелері мен құрылғылары; 

- деректер беру жүйелері мен құрылғылары; 
- телекоммуникациялық  жүйелерде  ақпаратты  қорғау

құралдары; 
- телекоммуникациялық  жүйелер  мен  желілерді

метрологиялық қамтамасыз ету құралдары; 
- телекоммуникациядағы менеджмент және маркетинг; 
- телекоммуникациялық құрылғыларды пайдалану және

сервистік қызмет көрсетуді басқару.
7 Кәсіби қызмет 

түрлері
- өндірістік-технологиялық қызмет;
- сервистік-пайдалану қызметі;
- ұйымдастыру-басқару қызметі;
- монтаждау-реттеу қызметі;
- есептік-жобалау қызметі;
- эксперименталды-зерттеу қызметі.

8 Кәсіби қызметінің 
функциялары

Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникацияның
техникалық  құралдарын  дайындаудың  оңтайлы
технологияларын әзірлеу және енгізу.
Материалдар сапасының кіріс бақылауын ұйымдастыру және
тиімді  жүргізу,  технологиялық  процестерді,  дайын  өнімнің
сапасын өндірістік бақылау.
Технологиялық  процестердің  параметрлерін  есептеу  және
таңдау  алгоритмдері  мен  бағдарламаларын,  материалдарды,
жабдықтарды тиімді пайдалану.
Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникация
жүйелерін, олардың техникалық, ақпараттық, математикалық
және бағдарламалық қамтамасыз етілуін пайдалану.
Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникацияның
техникалық  құралдарының  алдын  алу,  жөндеу,  баптау,
жабдықтарды сынау.
Шағын ұжымдық орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру,
әртүрлі  пікірлер  жағдайында  басқарушылық  шешімдер
қабылдау.
Энергетикалық,  технологиялық,  конструкторлық,
пайдаланушылық,  эргономикалық  және  экономикалық
көрсеткіштерді есепке ала отырып радиотехника, электроника
және  телекоммуникация  жүйелерінің  жобаларын  модельдеу
және орындау. 
Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникация
жүйелерінің  математикалық  және  физикалық  модельдерін
құру;  эксперименттік  қызмет  үшін  математикалық  өңдеу
әдістемелерінің нәтижелерін пайдалану.
Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникацияның
техникалық құралдарын монтаждау және баптау.
Бақылау мен талдаудың қажетті әдістері мен құралдарын пайдалана
отырып,  радиотехника,  электроника  және  телекоммуникация
жүйелерінің  жай-күйін  диагностикалау  және  бағалау  үшін
талдамалық  және  эксперименттік  жұмыстар  мен  зерттеулер
жүргізу.



8 Алдыңғы  білім
деңгейіне
қойылатын
талаптар

Орта білім, орта білімнен кейінгі, кәсіптік, жоғары білім
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KKZT 1101
Қазақстанның қазіргі

заманғы тарихы

ЖБП/
МК

Мемл.
емтихан

1 5 Қазақстан 
тарихы 
(мектеп 
курсы)

Саясаттану
Әлеуметтану,
Философия

Білуі  керек: қазіргі  тарихи ғылымның,  оның салалары мен
бағыттарының,  белгілі  тарихи  кезеңдер  контекстіндегі
әлеуметтік  және  саяси  проблемалардың  рөлін;  дүниежүзілік
және  еуразиялық  тарихи  үдеріс  ағымында  тәуеБЖіз
Қазақстандық  мемлекеттіліктің  қалыптасу  кезеңдері  мен
тарихи негіздерін;  
Қабілетті болу: әлеуметтік-гуманитарлық пәндер жүйесіндегі
қазіргі Қазақстан тарихының рөлін анықтауды, оның объектісі
мен  пәнінің  ерекшеліктерін  неғұрлым  өзекті  мәселелерді
анықтауды;  проблемалық  сабақтар  әдістемесін  қолдану
арқылы шығармашылықпен ойлауды; 
Дағдылардың болуы: қазіргі  Қазақстанның күрделі  тарихи
үдерістерін,  құбылыстарын және тарихи тұлғаларын зерттеу
кезінде аналитикалық талдау; тарихи дереккөздерді талдау; 
Құзыретті  болу: сыни  талдау,  ретроспективті,
салыстырмалы-тарихи  және  ғылыми  зерттеудің  басқа  да
әдістері  арқылы  адамзат  қоғамының  дүниежүзілік-тарихи
дамуының жалпы парадигмасымен тарихи өткен оқиғалардың
жекелеген құбылыстары мен оқиғаларын ара қатынасы.

Fil  2102
Философия

ЖБП/
МК

Емтихан 3 5 Мәдениетт
ану,

Қазақстан
ның

қазіргі
тарихы

Ғылым
тарихы мен

философиясы
(магистратур

а курсы)

Білуі  керек:философияның  пәні,  функциялары,  негізгі
бөлімдері  мен  бағыттарын;Қазіргі  заманғы  отандық  және
әлемдік философияның өзекті мәселелері.;
Қабілетті болу:Әртүрлі  әлеуметтік үрдістерді,  фактілер мен
құбылыстарды  бағалау  және  талдау  үшін  философияның
ережелері мен санаттарын қолдану; 
Дағдылардың болуы:алған  білімдерін  өмірлік  жағдайларда
және қоғамдық құбылыстарды талдауда қолдану;   
Құзыретті  болу:философиядағы  негізгі  философиялық
мәселелер  мен  бағыттарда,  қазіргі  заманғы  философиялық
мәселелерді зерделеудегі негізгі әдістер мен тәсілдерде.



Kul 1105
Мәдениеттану 

ЖБП/
МК

Емтихан 1 2 Қазақстан
тарихы
(мектеп
курсы)

Ғылым
тарихы мен

философиясы
(магистратур

а курсы)

Білуі  керек:ғаламдықмәдени-тарихипроцестіңмазмұны,
оныңкезеңдеріменнегізгітұжырымдамалықтәсілдері;
психологиялықғылымныңтеориялықнегіздеріменұғымдықапп
араты;
негізгіпсихологиялықтәсілдердіңнегізгіпринциптеріменәртүрл
ілігі;  тұлғалықжәнекәсібиөзін-өзітанужәнеөзін-
өзідамытутәсілдері;  тұлғааралыққарым-
қатынастықұрутәсілдері.
Қабілетті  болу:кәсіби  қызметте  жалпы  мәдени  және
адамгершілік-этикалық  мұраны  қолдану.  Адам  өміріндегі
мәдениеттің  орнын  бағалау;  курсты  меңгеру  барысында
алынған теориялық және практикалық білімді адам өмірі мен
қызметінің  психологиялық  құрамын  талдау  және  кәсіби
қызмет  пен  өзін-өзі  дамыту  міндеттерін  шешу  үшін
пайдалану.
Дағдылардың  болуы:негізгі  жалпы  гуманитарлық
категориялармен,  әлеуметтік-мәдени  үдерістерді  талдау
әдісімен,  мәдени  құндылықтарға  ұқыпты  қарау  және
әлеуметтік-мәдени ашықтық дағдылары.
Құзыретті болу:жалпы мәдени құзыреттерді қалыптастыруда:
қоғамда қабылданған моральдық және құқықтық нормаларды
ескере  отырып,  қоғамдық  өмірдің  түрлі  салаларында  өз
қызметін жүзеге асыруға қабілеттілігі мен даярлығы.

Psi 1106
Психология

ЖБП/
МК

Емтихан 1 2 Адам
және

қоғам,
өзін-өзі

тану
(мектеп
курсы)

Басқару
психологиясы
(магистратур

а курсы)

Білуі  керек:ғаламдықмәдени-тарихипроцестіңмазмұны,
оныңкезеңдеріменнегізгітұжырымдамалықтәсілдері;
психологиялықғылымныңтеориялықнегіздеріменұғымдықапп
араты;
негізгіпсихологиялықтәсілдердіңнегізгіпринциптеріменәртүрл
ілігі;  тұлғалықжәнекәсібиөзін-өзітанужәнеөзін-
өзідамытутәсілдері;  тұлғааралыққарым-
қатынастықұрутәсілдері.
Қабілетті
болу:кәсібиқызметтежалпымәденижәнеадамгершілік-
этикалықмұранықолдану.
Адамөміріндегімәдениеттіңорнынбағалау;
курстымеңгерубарысындаалынғантеориялықжәнепрактикалы
қбілімдіадамөміріменқызметініңпсихологиялыққұрамынталда
ужәнекәсібиқызметпенөзін-
өзідамытуміндеттеріншешуүшінпайдалану.
Дағдылардың  болуы:негізгі  жалпы  гуманитарлық



категориялармен,  әлеуметтік-мәдени  үдерістерді  талдау
әдісімен,  мәдени  құндылықтарға  ұқыпты  қарау  және
әлеуметтік-мәдени ашықтық дағдылары.
Құзыретті  болу:жалпымәдениқұзыреттердіқалыптастыруда:
қоғамдақабылданғанморальдықжәнеқұқықтықнормалардыеск
ереотырып,
қоғамдықөмірдіңтүрлісалаларындаөзқызметінжүзегеасыруғақ
абілеттілігімендаярлығы.

Pol 1110
Саясаттану

ЖБП/
МК

Емтихан 2 2 Қазақстан
ның

қазіргі
заманғы
тарихы

Философия Білуі
керек:әлеуметтікқозғалыстардыңпайдаболуымендамуыныңти
пологиясыменнегізгішарттары,  әлеуметтікдамуфакторлары,
әлеуметтікөзараіс-қимылтүрлерін.
Қабілетті  болу: қоғамда  өтіп  жатқан  әлеуметтік
құбылыстарға талдау жасау және баға беру.
Дағдылардың  болуы:нақты  әлеуметтік  зерттеуді  дайындау
және  ұйымдастыру;  қоғам  мен  әлеуметтік  топтарды
теориялық  талдау,  әлеуметтік  процестер  мен  әлеуметтік
өзгерістердің түрлері мен бағыттары.
Құзыретті  болу:қоғамның  құрылысы  мен  дамуы  туралы
жүйелендірілген білім алуына.

Soc1111
Әлеуметтану

ЖБП/
МК

Емтихан 2 2 Современн
ая история
Казахстана,
Культуроло

ги

Философия,
экономика
кәсіпкерлік

Білуі
керек:әлеуметтікқозғалыстардыңпайдаболуымендамуыныңти
пологиясыменнегізгішарттары,  әлеуметтікдамуфакторлары,
әлеуметтікөзараіс-қимылтүрлерін.
Қабілетті  болу: қоғамда  өтіп  жатқан  әлеуметтік
құбылыстарға талдау жасау және баға беру.
Дағдылардың  болуы:нақты  әлеуметтік  зерттеуді  дайындау
және  ұйымдастыру;  қоғам  мен  әлеуметтік  топтарды
теориялық  талдау,  әлеуметтік  процестер  мен  әлеуметтік
өзгерістердің түрлері мен бағыттары.
Құзыретті  болу:қоғамның  құрылысы  мен  дамуы  туралы
жүйелендірілген білім алуына.

IKT 1108
Ақпараттық-

коммуникациялық
технологиялар 
(ағыл.тілінде)

ЖБП/
МК

Емтихан 2 5 Жоғ.мат I,
Шет тілі

Алгоритмдеу
және

бағдарламала
у,

телекоммуни
кация

жүйелерін
модельдеу

Білуі  керек:ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар
саласындағы негізгі үрдістерді анықтау және ақпаратты іздеу
және сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану.
Қабілетті  болу:компьютерлердің  өнімділік  көрсеткіштерін
және  әр  түрлі  операциялық  жүйелердің  ерекшеліктерін
есептеу және бағалау;
Дағдылардың болуы:қолданбалы бағдарламалар  пакеттерін
пайдалану,  дербес  шығармашылық  ізденісті  енгізу  және



қазіргі  ақпараттық  технологиялардың  мүмкіндіктері  мен
олардың даму үрдістері;
Құзыретті  болу:есептеу  жүйелерінің,  операциялық жүйелер
мен  желілердің  архитектурасын  және  желілік  және  веб
қосымшаларды әзірлеудің негізгі концепцияларын ұсынуда.
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Fiz 1104
Дене шынықтыру

ЖБП/
МК

Сынақ 1,2,3,
4

8 Дене
тәрбиесі
(мектеп
курсы)

Тіршілік
қауіпсіздігі

негіздері

Білуі керек:  дене тәрбиесінің әлеуметтік функциялары; дене
тәрбиесі  жүйелері;  денсаулықты  басқарудың  гигиеналық
негіздері; кәсіби аурулардың алдын алу;
Қабілетті  болу:  арнайы  кәсіби  жұмысқа  қабілеттілікті,
денсаулықты қолдау және кәсіби аурулардың алдын алу үшін
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Yia 1102
Шет тілі

ЖБП/
МК

Емтихан 1,2,3 10 Шет тілі
(мектеп
курсы)

Шетел
(кәсіби) тілі

Білуі  керек:шет  тілдерін  меңгеру  деңгейлерінің  жалпы
еуропалық  шкаласына  сәйкес  қол  жеткізілетін  деңгей
шеңберінде  сөйлеу  қызметінің  барлық  түрлерінде
коммуникативтік ниеттерді іске асыру үшін қажетті көлемде
жалпы және кәсіби  сипаттағы шет  тілінің  лексикалық  және
грамматикалық минимумы.
Қабілетті  болу:кәсіби  қызметте  және  өзге  мәдениет
өкілдерімен  тұлғааралық  өзара  іс-қимыл  барысында  өз
білімін,  іскерлігін,  дағдылары мен  практикалық тәжірибесін
іске асыру.
Дағдылардың  болуы:шет  тілін  меңгеру  деңгейлерінің
жалпыеуропалық  құзыреттілік  стандарттары  шеңберінде
дескрипторларда  көрсетілген  қол  жеткен  деңгейге  сәйкес
ауызша және жазбаша шет тілді сөйлеу.
Құзыретті  болу:шет тілінің  фонетикалық,  лексикалық және
грамматикалық жүйесіне.



K(K ) 1103
Қазақ (орыс) тілі

ЖБП/
МК

Емтихан 1,2 10 Қазақ
(орыс)тілі
(мектеп
курсы)

Кәсіби қазақ
(орыс) тілі

Білуі  керек:кәсіби  сөйлеу  қызметін  жүзеге  асыру  үшін
коммуникативтік  минимум; арнайы мәтіннің түрлі  типтерін,
сөйлемдерді  құру  үшін  қажетті  грамматикалық  минимум;
кәсіби  сөйлеуде  қолданылатын  негізгі  синтаксистік
құрылымдар;  терминдердің  негізгі  тәсілдері;  аударманың
негізгі  тәсілдері;  мамандыққа  қатысты  жалпы  техникалық
және  мазмұндық,  құрылымдық  және  коммуникативтік
құрылым.
Қабілетті  болу:сөйлеу-тұрмыстық,  ресми-іскерлік
(қызметтік),  кәсіби  сипаттағы  ауызша  сөйлеуді  түсіну;  оқу,
техникалық  әдебиеттен,  іскерлік  құжаттардан  ақпарат  алу;
жоспар,  тезистер,  конспект,  реферат,  аннотация  жасай
отырып, ғылыми мәтінді өңдеу:
Құзыретті  болу:екінші  ғылыми  мәтіндерді:  аннотациялар,
тезистер,  түйіндемелер,  рефераттар,  баяндамалар;  кәсіби
қызметтің  негізі  ретінде  ғылыми-техникалық  ақпаратты  өз
бетінше іздеуде;  мамандық  шеңберінде белгілі  бір  тақырып
бойынша кәсіби сипаттағы ақпаратпен алмасу кезінде.
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РОАК 1107
Сыбайлас

жемқорлыққа қарсы
мәдениет құқығы

және негіздері

ЖБП/ТК Емтихан 1 5 Қазақстан 
тарихы, 
Құқық 
(мектеп 
курсы)

Философия,
саясаттану,
әлеуметтану

Білуі  керек:
ҚазақстанРеспубликасыКонституциясыныңнегізгіережелері;
Қазақстанныңқолданыстағызаңнамасыныңнегізгіережелері;сы
байласжемқорлықтыңмәніжәнеоныңшығусебептері;
сыбайласжемқорлыққұқықбұзушылықтарүшінморальдық-
адамгершілікжәнеқұқықтықжауапкершілікшарасы;сыбайласж
емқорлыққақарсыіс-
қимыБЖаласындағықолданыстағызаңнама;
Қабілетті болу:құқықтық реттеу саласы тұрғысынан оқиғалар
мен  іс-әрекеттерге  талдау  жасау  және  қажетті  нормативтік
актілерге  сүйене  білу;  қолданыстағы  заңнамаға  бағдарлай
білу; заңды пайдалана отырып, өз құқықтары мен мүдделерін
қорғау;
Дағдылардың болуы:құқықтық мәселелер бойынша,  қазіргі
кезеңде  нормаларды  қолдану  мәселелері  бойынша
пікірталастар  жүргізу;  түрлі  құжаттарды  құқықтық  талдау;
мүдделер қақтығысы мен моральдық таңдау жағдайын талдай
білу;  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  мәдениетті  жетілдіру;
мүдделер қақтығысы жағдайындағы іс-қимыл;
Құзыретті  болу:шығу  себептері  мәселелерінде;  сыбайлас
жемқорлықтың  мәні  мен  факторлары  және  оның  әр  түрлі
көріністері мәселелерінде.



ЕNPLVI 1107
Экономика,
кәсіпкерлік
дағдылары,

көшбасшылық және
инновацияны

қабылдау

ЖБП/ТК

ЖБП/ТК

Емтихан

Емтихан

1

1

5

5

Қазақстан
тарихы,
География,
биология
(мектеп
курсы)

Биология,
өзін-өзі
тану
(мектеп
курсы)

Саясаттану,
Әлеуметтан
у, Жоғары.
мат  I,
Кәсіпорын
экономикас
ы

Еңбекті
қорғау,
жазылған
дипломдық
жұмыс

Білуі  керек:  экономикалық  процестердің  даму
заңдылықтары;  экономикалық  ойдың  ұзақ  эволюциясы
барысында  құрылған  негізгі  тұжырымдамалар;  нарықтық
механизмнің жұмыс істеу  принциптері,  өзін-өзі  реттеу  және
экономикаға  Мемлекеттік  әсер  ету;  кәсіпкерлік  идеяларды
генерациялау  әдістері;  кәсіпкерлік  қызметтің  құқықтық
аспектілері;
Қабілетті болу:экономикалық құбылыстар мен процестердің
пайда  болуының  мәні  мен  формалары  туралы  білімді
жүйелендіру;  экономикалық  құбылыстарды  ғылыми  тану
әдістерін практикада қолдану.
Дағдылардың  болуы:ұлттық  және  әлемдік  экономиканың
әлеуметтік-экономикалық дамуының жай-күйі мен үрдістерін
талдау  және  бағалау;  экономикалық  проблемаларды  шешу
кезіндегі пәнаралық көзқарас; өмір бойы біліктілікті арттыру
үшін білімді меңгеру үшін;
Құзыретті  болу:өз  бетінше  жұмыс  істей  білу;  жаңа
идеяларды құруға қабілетті болу; экономикалық мәселелерді
шешуде пәнаралық тәсілдерді меңгеру.



EVZHD 1107
Экология және

тіршілік қауіпсіздігі
негіздері

Білуі  керек:табиғат  пен  қоғамның  өзара  іс-қимылының
негізгі  заңдылықтары;  қоршаған  РТНа  компоненттерін
қорғаудың  негізгі  тәсілдері  мен  әдістері;  қоршаған  РТНаны
қорғау  саласындағы  заңнама  негіздері;тұжырымдама,
стратегиялар,  орнықты  даму  проблемалары  және  оларды
жаһандық,  өңірлік  және  жергілікті  деңгейлерде  шешудің
практикалық  тәсілдері;  қоршаған  РТНаны  қорғау  жөніндегі
заңнама  негіздері;  қауіпсіз  өндірістік  процестерді
ұйымдастыру принциптері;
Қабілетті  болу:табиғи  РТНаның  экологиялық  жағдайын
бағалау;  өндірістің  қоршаған  РТНаға  техногендік  әсерін
бағалау;
Дағдылардың  болуы:экологиялық  -  экономикалық
жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы шарттарын анықтау;
табиғатты қорғау міндеттері; қоршаған РТНа мониторингінің
стандартты әдістемелерін меңгеру; қоршаған табиғи РТНаның
жай-күйін және өндірістің оның құрауыштары мен құрамдас
бөліктеріне техногендік әсер ету дәрежесін бағалау;
Құзыретті  болу:экологиялық  және  тұрақты  даму  және
қоршаған  РТНаны  қорғау  мәселелерінде;  базалық  ғылыми-
теориялық  білімді  меңгеру  және  оларды  теориялық  және
практикалық міндеттерді шешу үшін қолдану.
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VMatI 1201
Жоғары математика I

БП/ТК Емтихан 1 5 Алгебра,
геометрия

(мектеп
курсы)

Жоғ.
матІІ,

Физика I,
Физика II,

ЭТТ I,
ЭТТ  II

Білуі керек: теориялық және тәжірибелік есептерді шешудің
негізгі ұғымдары, анықтамалары, формулалары, теоремалары
және әдістері;
Қабілетті  болу:  өз  мамандығы  бойынша  есептерді  шешуге
математикалық әдістерді қолдану;
Дағдылардың болуы:күнделікті практика міндеттерін шешу
кезінде математикалық аппаратты қолдану бойынша;
Құзыретті болу:өз білімін өз бетімен толықтыра білу қабілеті
мен  біліктігін  дамытуда,  математикалық  әдістерді  қолдану
және оларды практикалық қолдану.



VMatII 1202
Жоғары математика II

БП/ТК Емтихан 2 5 Жоғ. мат I Жоғ.матII, 
Физика I, 
Физика II, 
ЭТТ I, ЭТТ 
II, 

Білуі керек: теориялық және тәжірибелік есептерді шешудің
негізгі ұғымдары, анықтамалары, формулалары, теоремалары
және әдістері;
Қабілетті  болу: өз  мамандығы  бойынша  есептерді  шешуге
математикалық әдістерді қолдану;
Дағдылардың болуы:күнделікті практика міндеттерін шешу
кезінде математикалық аппаратты қолдану бойынша;
Құзыретті болу:өз білімін өз бетімен толықтыра білу қабілеті
мен  біліктігін  дамытуда,  математикалық  әдістерді  қолдану
және оларды практикалық қолдану.

Fiz I 1203
Физика I

БП/ТК Емтихан 2 5 Жоғ. мат I Физика II,
ЭТТ I, ЭТТ

II, 

Білуі  керек:  негізгі  физикалық  теориялар  мен  принциптер,
Зерттеудің  физикалық  әдістері,  негізгі  заңдар  мен  олардың
қолданылу шекаралары;
Қабілетті  болу:нақты  физикалық  есептер  мен  жағдайларды
шешу  үшін  теориялық  білімді  қолдану,  физикалық
эксперимент  нәтижелерін  талдау,  компьютерді  қолдану
арқылы физикалық жағдайларды моделдеу;
Дағдылардың  болуы:физикалық  эксперимент  жүргізу,
өлшеу аспаптарымен жұмыс істеу, алынған деректерді есептеу
және өңдеу;
Құзыретті болу:негізгі физикалық құбылыстарды зерделеуде,
классикалық  және  қазіргі  заманғы  физиканың  іргелі
ұғымдарын, заңдары мен теорияларын, сондай-ақ Физикалық
зерттеу әдістерін меңгеруде,  болашақ қызметтің қолданбалы
міндеттерінде нақты физикалық мазмұнын анықтай білуде.



Fiz II 2201
Физика II

БП/ТК Емтихан 3 3 Жоғ. мат I, 
жоғары.мат 
II, Физика I

ЭТТ II
ЭБТ, 

Білуі  керек:  негізгі  физикалық  теориялар  мен  принциптер,
Зерттеудің  физикалық  әдістері,  негізгі  заңдар  мен  олардың
қолданылу шекаралары;
Қабілетті  болу:нақты  физикалық  есептер  мен  жағдайларды
шешу  үшін  теориялық  білімді  қолдану,  физикалық
эксперимент  нәтижелерін  талдау,  компьютерді  қолдану
арқылы физикалық жағдайларды моделдеу;
Дағдылардың  болуы:физикалық  эксперимент  жүргізу,
өлшеу аспаптарымен жұмыс істеу, алынған деректерді есептеу
және өңдеу;
Құзыретті болу:негізгі физикалық құбылыстарды зерделеуде,
классикалық  және  қазіргі  заманғы  физиканың  іргелі
ұғымдарын, заңдары мен теорияларын, сондай-ақ Физикалық
зерттеу әдістерін меңгеруде,  болашақ қызметтің қолданбалы
міндеттерінде нақты физикалық мазмұнын анықтай білуде.

FTOOP 2204
Физика-

жартылайөткізгішті
қондырғылардың

техникалық негіздері

БП/КТ Емтихан 3 4 Жоғ. мат I, 
жоғары.мат 
II, Физика I

ЭТТ II, 
ЭӨТН

РТН

Білуікерек:
жартылайөткізгішаспаптардыңсипаттамаларыменпараметрлер
ін;
Қабілетті болу:айнымалы токтың сызықты тізбектерін талдау
және  есептеу,  сызықты  емес  элементтері  бар  электр
тізбектерін талдау және есептеу;
Дағдылардың болуы:техникалық құжаттаманы әзірлеу және
ресімдеу әдістері мен құралдарын қолдану;
Құзыретті  болу:нақты  қолдану  саласы  мен  пайдалану
шарттарына байланысты аспаптың қандай да бір түрін негізді
таңдай білу, қарапайым электронды сұлбаларды жинау.



Оқу тәжірибесі Есеп 2 1 АКТ Өндірістік
тәжірибе

Білуі  керек:  әзірленетін  және  пайдаланылатын
радиоэлектрондық құралдардың,  коммутация және байланыс
құралдарының  жұмыс  принциптері,  техникалық
сипаттамалары және конструктивтік ерекшеліктері; байланыс
техникасы  және  электроника  саласында  теориялық  және
эксперименттік зерттеулер жүргізу әдістері;
Қабілетті  болу:  байланыс  және  телекоммуникация
жүйелерінің  объектілерін  өз  бетінше  жобалау;  тәжірибеде
аналогты  және  цифрлық  электрондық  құрылғылардың
сұлбаларын  таңдауды  жүзеге  асыру,  схемотехникалық
есептерді  орындау  және  интегралды  орындаудағы  іске
асыруды ескере отырып, принципті сұлбаларды құру;
Дағдылардың болуы: талдау мен синтездің қазіргі әдістерін
пайдалана  отырып,  жаңадан  әзірленетін  тораптар  мен
құрылғыларды  модельдеу,  теориялық  және  эксперименттік
зерттеу; объектілер мен жүйелер туралы ақпаратты беру мен
түрлендірудің  негізгі  жүйелерінің  құрылымы  мен
мүмкіндіктерін талдау;
Құзыретті  болу:  жүйелерді  пайдалану  мәселелерінде:
радиобайланыс;  жылжымалы  байланыс;  теледидар  және
радиохабар; коммутация; телекоммуникациялар.
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ТES I 2202
Электр тізбектерінің

теориясыI

БП/ТК Емтихан 3 5 Высш. матI,
Жоғ.матII, 
Физика I,

ЭТТ  II, Білуікерек:  электртізбектерінесептеуәдістері,
жартылайөткізгішаспаптардыңжұмысындаталданып,
олардыңқолданылусаласынбілу,
техникалықпрогрестіжүзегеасырудаэлектржетегініңрөлінкөрс
етужәнеөнеркәсіптіккәсіпорындардыңэкономикалықтиімділігі
нарттыру;  өнеркәсіпте,
көліктежәнехалықшаруашылығындақолданылатынэлектромаг
ниттіккенаппараттарыменмашиналарыныңқұрылысы;
Қабілетті болу:электрлікжәнеэлектрондықсұлбалардыоқу;
Дағдылардың
болуы:электрлікжәнеэлектрондықсұлбалардықұрастыружәне
олардықұрастырубойынша;
Құзыретті
болу:электржәнеэлектрондықтізбектердегіфизикалықпроцесте
рдеолардысипаттайтынжәнеөнеркәсіпте,
көлікпенхалықшаруашылығындақолданылатынэлектромагнит
тіккенаппараттарыменмашиналарыныңқұрылымынбілетінзаңд
ар.



ТES II  2206
Электр тізбектерінің

теориясы II

БП/ТК Емтихан 4 5 Жоғ.мат II,
Физика I,
Физика II,

ЭТТ I

ЭБТ Білуі керек:  электр тізбектерінесептеуәдістері,
жартылайөткізгішаспаптардыңжұмысындаталданып,
олардыңқолданылусаласынбілу,
техникалықпрогрестіжүзегеасырудаэлектржетегініңрөлінкөрс
етужәнеөнеркәсіптіккәсіпорындардыңэкономикалықтиімділігі
нарттыру;  өнеркәсіпте,
көліктежәнехалықшаруашылығындақолданылатынэлектромаг
ниттіккенаппараттарыменмашиналарыныңқұрылысы;
Қабілетті болу:электрлікжәнеэлектрондықсұлбалардыоқу;
Дағдылардың
болуы:электрлікжәнеэлектрондықсұлбалардықұрастыружәне
олардықұрастырубойынша;
Құзыретті
болу:электржәнеэлектрондықтізбектердегіфизикалықпроцесте
рдеолардысипаттайтынжәнеөнеркәсіпте,
көлікпенхалықшаруашылығындақолданылатынэлектромагнит
тіккенаппараттарыменмашиналарыныңқұрылымынбілетінзаңд
ар.

OEIT 2208
Электрондық және

өлшеу техникасының
негіздері

ПД/ТК Емтихан 4 5 Жоғ.мат I,
Физика I,

Радиометро
логия

Сандық
құрылғылар

және
микропроце

ссорлар

Білуі керек:әртүрлі электр өлшеу аспаптарының жұмыс істеу
принциптерін  және  құрылғыларын,  олардың  негізгі
қасиеттерін, қолдану әдістемесін, бақылау нәтижелерін өңдеу;
каскадтар  мен  қайта  құру  трактілерінде  болып  жатқан
процестердің физикалық мәнін және ақпараттық құрылғылар
мен жалпы радиобайланыс жүйелерінің сигналдарын өңдеу.; 
Қабілетті  болу:  өлшеу  құралдарын  дұрыс  таңдау  және
есептеу; құралдардың дәлдігін бағалау; 
Дағдылардың болуы: электр өлшеу тізбектерінің 
параметрлерін есептеу; 
Құзыретті  болу: ақпараттық-өлшеу  техникасының
мүмкіндіктерінде;  түрлі  практикалық  салаларда  өлшеу
құралдарын қолдану және тәсілдерін қолдануда.
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Radm 2203
Радиометрия

БП/ТК Емтихан 3 4 Жоғ.мат I,
Физика I,

Электронды
қ және
өлшеу

техникасын
ың

негіздері,
Радиотехни

ка және
телекоммун

икация
негіздері

Білуікерек:  әдістердің,  тәсілдердің,  бағдарламалық  және
логикалық қамтамасыз етудің жиынтығын біріктіретін өлшеу
технологиялары;  жұмыс  қағидаттары,  техникалық
сипаттамалар  мен  конструктивтік  ерекшеліктер,  әзірленетін
және  пайдаланылатын  өлшеу  құралдары;  стандарттау
талаптары, метрологиялық қамтамасыз ету және электрондық
құрылғылар  мен  жүйелерді  әзірлеу  және  пайдалану  кезінде
тіршілік қауіпсіздігі;
Қабілетті  болу:электр  тізбектері  мен  сигналдардың  негізгі
сипаттамалары мен параметрлерін анықтау;
Дағдылардың болуы:  ең жиі кездесетін өлшеу құралдарын
пайдалану;
Құзыретті  болу:  өлшеу  құралдарының  жай-күйі  мен  даму
үрдістерін  және  Радиотехникалық  тізбектер  мен
сигналдардың  сипаттамаларын  өлшеудің  негізгі  әдістерін
және олардың дәлдігін бағалауды ұсыну.

ESAU 2210
Аналогты

құрылғылардың
электроникасы және

сұлбатехникасы

БД/ТК Емтихан 4 5 Радиотехни
калық 
материалда
р, Физика- 
жартылайөт
кізгішті 
қондырғыла
рдың 
техникалық 
негіздері

Сандық 
құрылғылар
және 
микропроце
ссорлар

Телекоммун
икация 
жүйелерін 
модельдеу 

Білуі  керек:негізгі  аналогты құрылғылардың және олардың
базалық  элементтерінің  жіктелуі  мен  жұмыс  істеу
принциптерін,  дифференциалды  және  операциялық
күшейткіштердің  ерекшеліктері  мен  негізгі  параметрлерін,
кері  байланысы  бар  операциялық  күшейткіштер  негізіндегі
сызықтық және сызықты емес схемаларды;  
Қабілетті  болу:  көп  каскадты  күшейткіштер,  шешуші
күшейткіштер,  беБЖенді  фильтрлер,  синусоидалы
тербелістердің  генераторлары,  түрлендіргіштер,
компараторлар құрастыру және АЭУ есебін жүргізу; 
Дағдылардың болуы: күшейткіштердің негізгі 
сипаттамаларын алу (амплитудалық-жиіліктік, фазалық, 
амплитудалық) және әртүрлі аналогтық схемалардың 
параметрлерін анықтау, элементтік базаны таңдау; 
Құзыретті  болу:  қазіргі  заманғы  жартылай  өткізгіш
аспаптардың  әрекет  етуінің  физикалық  принциптерін,
Аналогты  электрондық  элементтерді  пайдалана  отырып
құрылғыларды  құру  принциптерін,  электрониканың
элементтік  базасының  даму  тенденциялары  мен
перспективаларын таныстыру.



SSU 2210 
Сандық

құрылғылардың
схемотехникасы

БД/ТК
Емтихан

4 5 Радиотехни 
калық 
материалда
р, Физика- 
жартылайөт
кізгішті 
қондырғыла
рдың 
техникалық 
негіздері

Сандық 
құрылғылар
және 
микропроце
ссорлар

Телекоммун
икация 
жүйелерін 
модельдеу 

Білуі  керек:цифрлық  интегралды  элементтердің  әрекет  ету
принципі,  олардың  жіктелуі  мен  таңбалануы,  принциптік
схемалардағы  шартты  графикалық  белгіленуі,  интегралды
орындаудағы  зерттелетін  функционалдық  түйіндердің
құрылымы,  олардың  параметрлері,  цифрлық  микросхемалар
негізінде  құрылған  зерттелетін  құрылғылардың  әрекет  ету
принципі,  комбинациялық  схемалар  мен  цифрлық
автоматтарды есептеу және синтездеу әдістері;
Қабілетті болу:практикада кездесетін интегралды схемаларда
типтік  құрылғыларды  есептеу  әдістері,  микропроцессорлық
жүйелердің құрамы мен мақсатына;
Дағдылардың  болуы:интегралды  және  микропроцессорлық
техникамен  жұмыс істеу,  қойылған  міндеттерді  шешу үшін
техникалық  әдебиеттер  мен  анықтамалықтарды  пайдалану,
Эксперименталды  зерттеу,  интегралды  және
микропроцессорлық техника базасында өлшеу аспаптары мен
автоматты  бақылау  және  технологиялық  қондырғыларды
басқару жүйелерін жобалау;
Құзыретті  болу:цифрлық  интегралды  микросхемалар
негізінде  құрылған  құрылғыларды  әзірлеу  және  пайдалану
мәселелерінде .
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TEC 3201
Электр байланыс

теориясы

БП/ТК Емтихан 5 5 Жоғ.мат I,
Жоғ.мат II, 
Физика I,
Физика II, 
Радиотехни
ка және 
телекоммун
икация 
негіздері

Сандық
байланыс

технологиял
ары

Ұялы
байланыс
жүйелері

Білуі  керек:бөгеуілден  қорғалған  желілер  мен  байланыс
жүйелерін  құру  негіздерін;   электр  сигналдарының  негізгі
параметрлері  мен  математикалық  модельдерін;   байланыс
арналарында, каскадтар мен сигналдарды өңдеу тораптарында
болатын процестердің физикалық мәнін;
Қабілетті  болу:ақпаратты  аналогтық  және  сандық  өңдеу
жүйелері  мен  құрылғыларының  сипаттамалары
(көрсеткіштері), байланыс арналарын құру моделдерін талдау;
Талдау және синтездеу әдістерін қолдану;
Дағдылардың болуы: сигналдардың электрлік параметрлерін
есептеу, уақыт және 
сигналдардың  спектрлік  диаграммаларын  құру,  байланыс
жүйелеріндегі негізгі процестерді зерттеу;
Құзыретті болу:оптикалық және электр сигналдарының 
ерекшеліктері туралы түсінік.



TPEMV 3202
Электромагниттік

толқындардың тарату
теориясы

БП/ТК Емтихан 5 5 Жоғ.мат I,
Жоғ.мат II, 
Физика I,
Физика II

Сандық 
беру 
жүйелері

Сандық
коммутация

лық
жүйелер

Білуі  керек:  АЖЖ тізбектері  теориясының негіздері;  АЖЖ
функционалдық  тораптары  элементтерінің  жұмыс
принциптері  мен  параметрлері;  электрмагниттік  өріс
теориясының  негіздері;  электрмагниттік  толқындардың
сәулеленуінің  сәулеленуінің  сәулеленуінің  сәулеленуінің
сәулеленуінің сәулеленуінің сәулеленуінің сәулеленуі. 
Қабілетті  болу:  электрмагниттік  өрістің  сипаттамаларын
есептеуді,  АЖЖ  құрылғыларының  негізгі  параметрлерін
есептеуді,  олардың  параметрлерін  өлшеуді  жүргізуді;
электрмагниттік  толқындардың  рефракциясы  мен
дифракциясының негіздері туралы түсініктерді; Радиотехника
жүйелерінің  электртехникалық  шамаларын  өлшеуді;
техникалық әдебиеттермен жұмыс істеуді. 
Дағдылардың  болуы:  электромагнетизмде  есептеу-
эксперименталды жұмыстар,  әртүрлі  толқындарды құру мен
таратудың  практикалық  есептерін  шешу;  электродинамика
есептерін қою және оларды шешу;  
Құзыретті  болу:  электромагниттік  толқындардың
рефракциясы және дифракциясы негіздері туралы түсінік.

AFU 3202
Антенна-фидерлік

құрылғылар

БП/ТК Емтихан 5 5 Жоғ.мат I,
Жоғ.мат II, 
Физика I,
Физика II

Спутниктік
радионавига

циялық
жүйелер

Білуі  керек:  радиобайланыс  және  радио  қатынау
жүйелеріндегі тарату және қабылдау антенналарының әр түрлі
типтерінің  негізгі  параметрлерімен  әрекет  принциптері;
жердегі  және  жер радио трассасында  түрлі  диапазондардың
радио  толқындарының  таралуы  кезінде  болатын  физикалық
процестердің  мәні  жердің  жасанды  серігі,  электро  магнитті
энергияны  тарату  желілерінде  және  АЖЖ  желілік
құрылғыларында  және  оптикалық  диапазондағы  электр
магнитті процестер теориясының негіздері;



Қабілетті  болу:  осындай  радио  линалардың  сапалық
көрсеткіштеріне әсерететін құбылыстарды есепке ала отырып,
әр  түрлі  мақсаттағы  радио  байланыс  жүйесінің  радио
линаларының  жұмыс  істеу  сенімділігі  мен  қабылдау
нүктесінде  өріс  кернеулігін  талдау
жәнеесептеуәдістерінпрактикадақолдану;  радио  байланыс
және  радио  қатына  ужүйелерінің  антенна-фидерлік
құрылғыларының теориясымен техникасының қазіргі заманғы
даму  деңгейіне  және  техникалы  қтапсырмаға  сәйкес
олардыпайдаланушарттарынескереотырып,  экономика,
ЕңбекжәнеқоршағанРТНанықорғау,
эргономикажәнетехникалықэстетикаталаптарын;
Дағдылардың  болуы:  өндіру,  орнату  және  техникалық
пайдалану кезінде антенна-фидерлік құрылғыларды бастапқы
күйге келтіру және реттеу;
Құзыретті болу:  антенна-фидерлік құрылғылардың негіздері
туралы көріністе.
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AР 2209
Алгоритмдеу және

бағдарламалау

БП/ТК Емтихан 4 5 Ақпараттық
-

коммуникац
иялық

технология,

 шет тілі

Сандық
құрылғылар

және
микропроце

ссорлар 

Телекоммун
икация

жүйелерін
модельдеу

Білуі  керек:радиоөлшеу  нәтижелерін  талдауға  арналған
математикалық статистиканың іргелі аппараты, статистикалық
талдауға  арналған  MatLab  және  MatCad  пакеттерінің
мүмкіндіктерін;
Қабілетті  болу:тәжірибелік  және  қолданбалы  міндеттерді
шешу;  статистикалық  зерттеулер  жүргізу  үшін  қолданбалы
бағдарламалар  пакеттерін  пайдалану;  радиоөлшеу
нәтижелеріне  жан-жақты  талдау  жүргізу  және  деректерді
статистикалық өңдеу негізінде қорытынды жасау.
Дағдылардың  болуы:ПДС  жүйелерінің  сипаттамаларын
есептеу,  алгоритмдер  мен  бағдарламаларды  әзірлеу,  түзету
кодтарын  құру,  дискретті  хабарламаларды  таратуды  тиімді
кодтаудың әдістері  мен алгоритмдерін құру,  сондай-ақ SDH
желісін есептеу бойынша.
Құзыретті  болу:радиоөлшеу  нәтижелерін  талдау  үшін
ықтималды  аппаратты  қолдану  мүмкіндіктерін;  дискретті
хабарламаларды тарату жүйелерін көрсету.

КТТ 2209 БП/ТК Емтихан 4 5 Білуі керек:ақпараттық технология дегеніміз не; ақпараттық



Көліктегі
компьютерлік

технология

Ақпараттық
-

коммуникац
иялық

технология,

 шет тілі

Сандық
құрылғылар

және
микропроце

ссорлар 

Телекоммун
икация

жүйелерін
модельдеу

 технологиялардың  түрлері;  ақпараттық  технологиялармен
жұмыс істеу негіздері;  ақпараттық технологиялардың негізгі
ұғымдары; түрлі ақпараттық технологияларды пайдаланудың
жалпы  принциптері;  түрлі  ақпараттық  технологиялардың
ерекшеліктері; ақпараттық технологиялармен жұмыс істеудің
жалпы тәсілдері.
Қабілетті  болу:әртүрлі  ақпараттық  технологияларды
пайдалану; ақпараттық технологиялардың түрлерін ажырату.
Дағдылардың  болуы:ақпаратты  оңтайлы  өңдеу  үшін
ақпараттық  технологиялардың  әр  түрлі  түрлерінің
ресурстарын пайдалану.

RM 2205
Радиотехникалық

материалдар

БП/ТК Емтихан 3 4 Жоғ.мат I,
Жоғ.мат II,
Физика I

Аналогты
құрылғылар

дың
электроника

сы және
сұлбатехни

касы

Электронды
қ және
өлшеу

техникасын
ың негіздері

Сандық
құрылғылар

дың
схемотехни

касы

Білуі  керек:негізгі  жартылай  өткізгіштерді,  олардың
құрылымы  мен  қасиеттерін;  жартылай  өткізгіштерде  өтетін
физикалық  процестердің  мәнін;  кремний  мен  оның
қосылыстарының  негізгі  қасиеттерін;  германий  мен  оның
қосылыстарын;  селенидтердің,  теллуридтердің,  кремний
карбидінің  негізгі  қасиеттерін,  материалды  тұрақты  және
айнымалы өріспен магниттеу процестерінің мәнін.
Қабілетті  болу:материалдарды  қасиеттері  мен  сыртқы  түрі
бойынша  жіктеуге;  мыс  және  мыс  қорытпаларының
маркаларын  ажыратуға;  алюминий  және  оның
қорытпаларының  маркаларын  ажыратуға;  магний
қорытпаларының  маркаларын  ажыратуға;  қойылатын
талаптарға  байланысты  тығыздығы  аз  материалдарды
таңдауға; титан және бериллий қорытпаларының маркаларын
ажыратуға;
Дағдылардың болуы: электр оқшауланған материалдарды 
олардың сыртқы түрі бойынша ажырату;
Құзыретті  болу:диэлектрлік  материалдардың  есептелген
негізгі  параметрлері;  поляризация  түрі  бойынша
диэлектриктерді жіктеу, активті диэлектриктер параметрлерін
есептеу және олардың сипаттамаларын құру



EM 2205
Электртехникалық

материалдар

БП/ТК Емтихан 3 4 Жоғ.мат I,
Жоғ.мат II,
Физика I

Аналогты
құрылғыларды

ң
электроникасы

және
сұлбатехникас

ы

Электрондық
және өлшеу

техникасының
негіздері

Сандық
құрылғыларды

ң
схемотехникас

ы

Білуі керек:радиоэлектрондық құрылғыларда нақты қолдану
 үшін  олардың  қасиеттерін  талдау  негізінде  материалдарды
таңдау;  анықтамалық  материалдар  бойынша  электрондық
құрылғыларға арналған радиокомпоненттерді таңдау;
Қабілетті  болу:электр  техникалық  материалдардағы
физикалық  құбылыстардың  ерекшеліктері;  типтік
радиокомпоненттердің параметрлері мен сипаттамалары;
Дағдылардың  болуы:   материалдар  мен
радиокомпоненттерді дұрыс таңдауда.

SUM 3205
Сандық құрылғылар

және
микропроцессорлар

БП/ТК Емтихан 6 4 Аналогты
құрылғыла

рдың
электроник
асы және

сұлбатехни
касы

Электронд
ық және
өлшеу

техникасы
ның

негіздері

Сандық
байланыс

технологиясы

 IP телефония
негіздері

Білуі  керек:
ТТЛжәнеКМОПтиптіксериялыцифрлықмикросхемалардыңарх
итектурасыменқұрамы;
цифрлықжүйелербазасындатехнологиялықпроцестердіавтомат
тандырудыңнегізгікомпоненттерініңқұрамыменмақсаты;
электрондықсұлбалардыавтоматтымодельдеужәнежобалаудың
әдістеріменқұралдары;
Қабілетті  болу:  электрондықжүйелердіпайдалану;
сандықбасқаружүйелеріменбайланыстынақтымәселелердішеш
уүшінтеориялықбілімдіқолдану;
электрондықсұлбалардафизикалыққұбылыстардызерттеужәне
талдау;
Дағдылардың  болуы:
электрондыаппаратураменжәнебақылау-
өлшеуаспаптарыменжұмысістеу;
технологиялықбақылаужәнебасқаруобъектілерінекіретінэлект
рондықсұлбалардыдиагностикалаужәнеқызметкөрсетутәсілде
рі;  сызбаларменэлектрсұлбаларынресімдеу,
спецификацияларжасау;
Құзыретті  болу:
цифрлықтехникажәнемикропроцессорлыққұрылғыларсаласын
да.



БП/ТК Емтихан 6 4 Аналогты
құрылғыла

рдың
электроник
асы және

сұлбатехни
касы

Электронд
ық және
өлшеу

техникасы
ның

негіздері

Сандық
байланыс

технологиясы

 IP телефония
негіздері

LUM 3205
Логикалық

құрылғылар және
микропроцессорлар

Білуі  керек:процессорлар  архитектурасының  типтері;
микропроцессорлық  кірістірілетін  жүйелерді
конфигурациялаудың  қазіргі  заманғы  тәсілдері;  цифрлық
микроэлектронды  құрылғыларды  құрудың  жалпы
принциптері;  байланыс  хаттамаларының  түрлері;
микропроцессорлық, микроконтроллерлік жүйелерді құрудың
тәсілдері мен әдістері;  базалық деңгейде бағдарламаланатын
логикалық схемаларды конфигурациялау тілінҢ 
Қабілетті болу:микропроцессорлық құрылғылар жұмысының
тұрақтылығына талдау жүргізуге;
Дағдылардың  болуы:микропроцессорлық  жүйе  үшін
командалар  жүйесін  әзірлеу;  микропроцессорларды  баптау
және  бағдарламалау  құралдарымен  жұмыс  істеу  дағдысы;
бағдарламаланатын  логикалық  матрицаларды  баптау  және
бағдарламалау құралдарымен жұмыс істеу;
Құзыретті  болу:базалық  деңгейде  бағдарламаланатын
логикалық  схемаларды  конфигурациялау  тілі,
микропроцессорлық құрылғыларды құру; микропроцессорлық
құрылғылар жұмысының тұрақтылығына талдау жүргізу.
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LS 3203
Байланыс желісі

БП/ТК Емтихан 5 5 Радиотехн
ика  және
телекомм
уникация
негіздері

Электрлік
байланыс
теориясы

Талшықты-
оптикалық 
тарату 
жүйелері, 
радиотаратқы
ш және 
қабылдағыш 
құрылғылар,

Сандық беру 
жүйелері

Білуі  керек:  әртүрлі  мақсаттағы электр байланыс желілерін
пайдалана отырып, әр түрлі түрдегі ақпаратты беру әдістері,
олардың  математикалық  сипаттамасы;  кабельдегі  әртүрлі
әсерлердің  сипаттамасы  және  байланыс  желілерінің
кедергіден  қорғалуы;
байланыстыңкәбілдікжелілеріндеәртүрлітелекоммуникациялы
қжүйелердіжобалау,
байланысжелілерінмониторингілеужәнетестілеу;
байланыстыңкәбілдікжелілерінтехникалықпайдалану;
Қабілетті  болу:
желілікбайланысқұрылыстарыныңжобаларынорындау;
объектілерменөлшемдербойыншақұжаттаманыресімдеу;
байланысжелілерініңқажеттіесептерінжүргізу;
Дағдылардың
болуы:кезкелгенбайланысжелілерінжобалаужәнеесептеу;
Құзыретті  болу:
байланыскабельжелілерініңдамукезеңдеріндежәнебайланыска
бельдеріндежәнеолардыңсипаттамаларында.



БП/ТК Емтихан 5 5 Радиотехн
ика  және
телекомм
уникация
негіздері

Электрлік
байланыс
теориясы

Талшықты-
оптикалық 
тарату 
жүйелері, 
радиотаратқы
ш және 
қабылдағыш 
құрылғылар,

Сандық беру 
жүйелері

NSE 3203
Электр

байланысының
бағыттаушы жүйелері

Білуі керек:          электрбайланыстың әртүрлі бағыттаушы
жүйелерін  пайдалана  отырып  хабарларды  беру  кезінде
болатын  құбылыстардың  физикалық  мәні,  олардың
математикалық түсіндірмесі; электрбайланыстың бағыттаушы
жүйелерінің  конструкциясы  мен  сипаттамалары;  байланыс
тізбектерінің  өзара  әсері  мен  кедергіден  қорғалуы;
электрбайланыс  желісін  құру  принциптері;  байланыстың
желілік  құрылыстарын  жобалау  және  қорғау;  байланыстың
кәбілдік  желілерін  техникалық  пайдалануды  ұйымдастыру;
әртүрлі  РТНаларда,  электрмагниттік  энергия  тарату
желілерінде  болатын  электромагниттік  процестер
теориясының негіздері;
Қабілетті  болу:  байланыстың  желілік  құрылыстарын
жобалауды  жүзеге  асыру;  жобалау  және  өлшеу  бойынша
техникалық  құжаттаманы  ресімдеу;  электрбайланыстың
бағыттаушы жүйелерінің  параметрлерін  және  өзара  әсерден
қорғануды есептеуді жүргізу;
Дағдылардың  болуы:электр  байланысының  кез  келген
бағыттаушы жүйелерін жобалау және есептеу;
Құзыретті  болу:  байланыс  желілерін  басқару  теориясының
негізгі ережелері туралы.



VOLS 3208
Талшықты-оптикалық

тарату жүйелері

БП/ТК Емтихан 6 4 Байланыс
желілері, 

Радиотехни
ка және

телекоммун
икация

негіздері, 

электромагн
иттік

толқындард
ың берілу
теориясы

Сандық
коммутация

лық
жүйелер, 

дипломдық
жұмысты

жазу

Білуі  керек:  ТОТЖ жұмысының  принциптері,  негізгі
сипаттамалары;  ТОТЖ  дамуының  негізгі  тенденциялары;
ТОТЖ жабдықтарының  электрондық  және  оптикалық
параметрлерін өлшеудің барлық түрлерін жүргізу әдістері мен
тәсілдері;  оптикалық  жабдықтар  мен  аппараттық-
бағдарламалық  құралдарды  баптау,  теңшеу,  реттеу  және
сынау  тәсілдері  мен  тәсілдері;  ТОТЖ дамуының  негізгі
тенденциялары.
Қабілетті  болу:  зерттеу  нәтижелерін  есептер,  рефераттар
түрінде  ұсыну,  зерттеу  нәтижелерін  пайдалану  бойынша
практикалық ұсыныстар жасау; оптикалық технологиялар мен
байланыс жүйелері саласында қолданылатын метрологиялық
қамтамасыз  ету  принциптерін  және  аспаптық  өлшеу
тәсілдерін қолдану;  оптикалық жабдықтың техникалық жай-
күйі мен ресурсын тексеруді ұйымдастыру және жүзеге асыру;
оларға  қызмет  көрсету  мен  жөндеудің  қазіргі  заманғы
әдістерін қолдану;
Дағдылардың  болуы:  оптикалық  телекоммуникация
аппаратуралары  мен  жүйелерін  техникалық  пайдалану  мен
метрологиялық  қамтамасыз  етудің  негізгі  тәсілдері;
жобалаудың негізгі дағдылары;
Құзыретті  болу:  ақпаратты  беру  РТНасын  бағыттайтын
ақпараттық  коммуникациялардың  техникалық  құралдарын
жобалауға, салуға, монтаждауға және пайдалануға қабілетті.

SSP 3208
Цифрлық жүйелерді

тарату

БП/ТК Емтихан 6 4 Байланыс
желілері, 

Радиотехни
ка және

телекоммун
икация

негіздері, 

электромагн
иттік

толқындард
ың берілу
теориясы

Сандық
коммутация

лық
жүйелер, 

дипломдық
жұмысты

жазу

Білуі керек: цифрлық байланыс желілерін құру принциптері;
цифрлық  коммутация  жүйелерінің  элементтік  базасы;
коммутациялық  схемалар;  автоматты  коммутация
принциптері;  коммутациялық  станциялардың  басқарушы
құрылғылары;
Қабілетті  болу:  цифрлық  желілерді  жобалау  әдістерін
қолдану; коммутациялық өрістер мен тораптарды құру;
Дағдылардың болуы: жобалау және техникалық пайдалану 
телекоммуникациялық желілер;
Құзыретті  болу:  телекоммуникациялық  желілерді  жобалау
және техникалық пайдалану кезінде.
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ORT2207
Радиотехника және
телекоммуникация

негіздері

БП/ТК Емтихан 4 4 Радиометр
ология,

Ақпаратты
қ-

коммуника
циялық

технология

Байланыс
желілері, 

Сымсыз
байланыс

технологияс
ы,

Желілік
технологиял
ар негіздері

Білуі  керек:  радиобайланыс  құрылғылары  мен  жүйелерін
құру  принциптері;  телекоммуникациялық  жүйелердің
тағайындалуы,  қызмет  ету  шарттары,  құрылу  принциптері,
құрылымдық  схемалары,  хабарламаларды,  сигналдар  мен
бөгеуілдерді  ұсыну  және  түрлендіру  тәсілдері;  жиіліктік,
уақытша  және  кодтық  мультиплексирленуі  бар  көп  арналы
телекоммуникациялық жүйелердің құрылу принциптері және
ерекшеліктері;  телекоммуникациялық және Радиожүйелердің
қазіргі  дамуының  негізгі  тенденциялары  (коммуникациялық
қызметтерді  бірыңғай  цифрлық  технологиялық  негізде
интеграциялау,  жылжымалы,  тіркелген  және  жерсеріктік
байланысты интеграциялау);
Қабілетті  болу:  ақпаратты аналогтық  және  цифрлық  өңдеу
құрылғылары  мен  жүйелерінің  құрылымы  мен
сипаттамаларын  (көрсеткіштерін)  талдау;  ақпаратты
таратудың,  қабылдаудың  және  өңдеудің  радиотехникалық
құрылғылары  мен  телекоммуникациялық  жүйелерінде
қолданылатын талдау және  синтездеу әдістерін,  техникалық
шешімдерді қолдану;
Дағдылардың  болуы:  әртүрлі  мақсаттағы  байланыс
құрылғылары мен жүйелерінің параметрлерін есептеу;
Құзыретті  болу:  радиотехника  және  телекоммуникация
технологияларының  даму  тенденциялары  туралы,  сапа
көрсеткіштері,  энергетикалық  параметрлері,  жүйелердің
экономикалық  көрсеткіштері  арасындағы  байланысты
анықтайтын заңдылықтар туралы хабардар болуы керек.



ТВS 3206
Сымсыз байланыс
технологиялары

БП/ТК Емтихан 5 5 Радиотехн
ика және

телекомму
никация

негіздері,
Электрони

ка,
Аналогты
құрылғыла

рдың
схемасы,

электр
байланысы

ның
теориясы

Цифрлық
байланыс

технологияс
ы, IP

телефония
негіздері,

ұялы
байланыс
негіздері

Білуі  керек:  сымсыз  байланыс  жүйелерін  құрудың
техникалық  концепциялары;  радиоарналардың  негізгі
параметрлері  және  осы  параметрлерді  анықтау  әдістері;  БС
жүйелерінің  энергетикалық  параметрлерін  және  желілердің
техникалық  параметрлерін  есептеудің  негізгі  әдістері;  БС
РТНалықтарының  міндеті  және  функционалдық  схемалары;
желілік  басқару жүйесін құру принциптері;  көп  станциялық
қол  жеткізу  тәсілдері  және  оларды  қолдану  саласы;  БС
жүйелері стандарттарының техникалық параметрлері,
Қабілетті болу: сигнал-шу, сигнал-бөгеуіл-сигнал қатынасын
есептеу  және  осы  қатынастар  үшін  статистикалық
параметрлер;  аппаратураның  негізгі  энергетикалық
параметрлерін  таңдау:  таратқыштың қуаты,  қабылдағыштың
сезімталдығы және БС трассасын есептеу үшін қажетті басқа
да  параметрлер;  қолданыстағы  нормалардан  арна  сапасына
және БС трассасының нақты параметрлеріне сүйене отырып,
ұяшық радиусын есептеу;
Дағдылардың  болуы:  станция  қабылдағыштың  кірісіндегі
Шу  сипаттамаларын  есептеу,  аппаратураның  негізгі
энергетикалық  параметрлерін  есептеу,  заманауи  сымсыз
байланыс жүйелерінде жобалау және модельдеу;
Құзыретті болу:  сымсыз байланыс жүйелерінің жіктелуінде,
азаматтық  және  кәсіби  диапазондағы  жеке  жылжымалы
радиобайланыста, транкингтік байланыс жүйелерінде.

OST 3206
Желілік

технологиялар
негіздері

БП/ТК Емтихан 5 5 Радиотехн
ика және

телекомму
никация

негіздері,
Электрони

ка,
Аналогты
құрылғыла

рдың
схемасы,

электр
байланысы

ның
теориясы

Цифрлық
байланыс

технологияс
ы, IP

телефония
негіздері,

ұялы
байланыс
негіздері

Білуі керек: ашықжүйелердіңөзараіс-
қимылыныңэталондықмоделі;
байланыстыңмультисервистікжелілерінқосаалғанда,
қазіргізаманғытелекоммуникацияжүйелеріменжелілерінжобал
аудыңжалпыпринциптері;
Қабілетті болу: қойылған тапсырманы формалдау; қорғалған
хаттамаларды,  желіаралық  экрандарды  және  желілердегі
ақпаратты  қорғау  үшін  басып  кіруді  анықтау  құралдарын
қолдану;
Дағдылардың  болуы:желілік  технологиялар  базасында
ақпараттық алмасудың практикалық міндеттерін шешу үшін
бағдарламалық құралдарды пайдалану әдістерімен.
Құзыретті болу: байланыс желілері мен жүйелері сапасының
көрсеткіштеріне талдау жүргізу.



SSS 3207
Сандық байланыс
технологиялары

БП/ТК Емтихан 6 5 Радиотехни
ка және

телекоммун
икация

негіздері,
сымсыз

байланыс
технологияс
ы, Байланыс

желілері

Сандық
коммуника

циялық
жүйелер,

Дипломдық
жұмысты

жазу 

Білуі  керек:  цифрлық  сигналдарды  беру  және  өңдеу
жүйелерін  құру  принциптері,  цифрлық  байланыс  жүйелерін
тарату  жылдамдығы  мен  кедергіге  төзімділігін  арттырудың
аппараттық  және  бағдарламалық  әдістері,  байланыс
арналарын тиімді пайдалануды арттыру әдістері;
Қабілетті  болу:  негізгі  функционалдық  тораптардың  есебін
жүргізу,  байланыс  құралдарының  жұмысқа  қабілеттілігіне
сыртқы  факторлардың  әсерін  талдауды  жүзеге  асыру;
байланыс  жүйелері  мен  технологиясын  дамытудың  негізгі
бағыттары мен перспективаларын  ұсыну,  телекоммуникация
кәсіпорындарының ұйымдастырылуын,  сандық байланыстың
негізгі параметрлері мен талаптарын білу;
Дағдылардың болуы:  бағдарламалық-аппараттық  байланыс
құралдарын  есептеу  және  жобалау  үшін  компьютерлік
техника құралдарын қолдану;
Құзыретті  болу:  цифрлық  байланыс  жүйелерінің
элементтерінде,  байланыс  арналарында  және  олардың
сипаттамаларында, таржолақты таратуда.

TSC 3207
Ұялы байланыс

жүйелері

БП/ТК Емтихан 6 5 Радиотехника
және

телекоммун
икация

негіздері,
сымсыз

байланыс
технологиясы,

Байланыс
желілері

Сандық
коммуника

циялық
жүйелер,

Дипломдық
жұмысты

жазу 

Білуі  керек:  оқылатын  функционалдық
құрылғылардың,  блоктар  мен  трактілердің  жұмыс
істеу принциптерін түсіну және оларда болып жатқан
Физикалық процестерді  түсіну;  СМС кіші  жүйелері
мен  олардың  құрамындағы  құрылғылардың
функционалдық және құрылымдық схемаларының әр
түрлі  нұсқаларын  құру  принциптерін,  әртүрлі
кедергілердің негізгі көрсеткіштері мен жалпы және
оның  жекелеген  элементтері  параметрлерінің
тұрақтылығына  әсер  ету  себептерін  түсіну;  ұялы
құрылыммен СМС тұрақсыз жұмысының пайда болу
себептерін  түсіну;  әр  түрлі  стандарттар  мен
буындардың  ұялы  байланыс;  аумақтық  -  жиіліктік
және аумақтық - кодтық жоспарлау алгоритмдері;



Қабілетті  болу: СМС  элементтерінің  физикалық  мақсатын
және  олардың  параметрлерінің  СМС  құрамында  әртүрлі
мақсаттағы  байланыс  арналарының  электрлік  параметрлері
мен  жиілік  қасиеттеріне  әсерін  түсіндіру;  іс  жүзінде  СМС
параметрлерін  талдау  кезінде  ықтималдықты  әдістерді
қолдану;  ұялы  СМС  компьютерлік  моделдеу  және  оқу
жобалауын  жүргізу,  аталған  міндеттерді  шешу  кезінде
компьютерлік  оңтайландыру  әдістері  туралы;  мобильді
телекоммуникациялық  жүйелер  мен  желілерді  жобалау
кезінде  қазіргі  заманғы  ұялы  байланыс  технологиялары
стандарттарының анықтамалық параметрлерін пайдалану;
Дағдылардың  болуы:  ұялы  байланыстың  қазіргі  заманғы
технологиялары  негізінде  құрылған  СМС  элементтері  мен
құрылғыларының  құрылымдық  және  функционалдық
сұлбаларын оқу және бейнелеу дағдысы; қызмет етудің типтік
жағдайларында олардың негізгі  параметрлерін  есептеу  және
әртүрлі стандарттардың СМС желілерін жобалау дағдысы.

TSSS 3207
Телекоммуникациялы

қ
Жүйелер және

байланыс желілері

БП/ТК Емтихан 6 5 Сандық 
құрылғылар
мен 
микропроце
ссорлар, 
сымсыз 
байланыс 
технологияс
ы, 
телекоммун
икация 
жүйелерін 
модельдеу

Сандық
коммуникац

иялық
жүйелер

Білуі  керек:  компьютерные  сети,  средства  построения  и
методы  эффективного  применения  компьютерных  сетей;
оконечные  устройства;  принципы  построения
коммутационных  станций;  управляющие  устройства
коммутационных  систем;  концептуальные  основы
интеллектуальных сетей;  
Қабілетті  болу:   организовывать  и  конфигурировать
компьютерные  сети;  рассчитывать  волоконно-оптические
каналы,  радиоканалы  с  известной  вероятностью  ошибки,
радиоканал  при  воздействии  организованной  шумовой
помехи. 
Дағдылардың  болуы:строить  и  анализировать  модели
компьютерных сетей; 
Құзыретті  болу:  в  представлений  о  назначении,  составе,
принципах  построения  и  функционирования  компьютерных
сетей;   методами  и  средствами  анализа  и  разработки
аппаратных  и  программных  компонентов  сетевых  и
телекоммуникационных систем.



БП/ТК Емтихан 6 5 Сандық 
құрылғылар
мен 
микропроце
ссорлар, 
сымсыз 
байланыс 
технологияс
ы, 
телекоммун
икация 
жүйелерін 
модельдеу

Сандық 
коммуникац
иялық 
жүйелер

СТ 3209
Телекоммуникация

желісі

Білуі  керек:  ЭЕМ-
менәрекеттестіктіңзаманауитехникалықжәнебағдарламалыққұ
ралдары;
есептеужелілерінархитектуралықжәнежүйеліктехникалықұйы
мдастырудыңтеориялықнегіздері,  желілікхаттамалардықұру,
Интернет-технологияларнегіздері;  ақпараттытаратуәдістері,
қазіргізаманғыжеліліктехникалықжәнебағдарламалыққұралдар
;  ақпараттықжелілердіңмодельдеріменқұрылымы,
олардыңтиімділігінбағалау.
Қабілетті  болу:  құрылған  есептеуіш  және  ақпараттық
жүйелер  мен  желілік  құрылымдарда  бағдарламалық-
аппараттық  құралдарды  таңдау,  кешендеу  және  пайдалану;
есептеуіш  және  ақпараттық  жүйелердің  бағдарламалық-
аппараттық  құралдарын  орнату,  тестілеу,  сынау  және
пайдалану;  -  есептеуіш  жабдықтардың  құрылғылары  мен
тораптарын біріктіру; есептеуіш желілерді монтаждау, баптау,
сынау және пайдалануға тапсыру.
Дағдылардың болуы:жергілікті желілерді конфигурациялау,
бағдарламалық құралдардың көмегімен желілік хаттамаларды
іске  асыру  дағдылары;  есептеу  техникасы  құралдарын
кешендерге, жүйелер мен желілерге біріктіру әдістері;
Құзыретті болу: есептеу жабдығының техникалық жай-күйін
тексеруде және қажетті алдын алу рәсімдерін жүзеге асыруда.



Өндірістік тәжірибе Есеп 4 4 Радиотехни
калық

материалда
р

Диплом
алдындағы
практика

Білуі  керек:  радиоэлектрониканың техникалық құралдарын,
байланыс жүйелері мен желілерін,  компьютерлік желілерді
жобалау,  салу,  монтаждау және пайдалану негіздері;
радиоэлектрондық құрылғылар мен электр байланысы
жүйелерін әзірлеу және пайдалану кезінде стандарттау,
метрологиялық қамтамасыз ету және тіршілік қауіпсіздігі
талаптары;  телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты
қорғаудың техникалық және бағдарламалық-математикалық
құралдары;  телекоммуникация саласындағы маркетинг пен
менеджменттің негізгі әдістері;
Қабілетті  болу:  радиотехникалық,  телекоммуникациялық
және  электрондық  құрылғылардың  сенімділігі  мен
диагностикасының сызбасын талдауды жүзеге асыру, қажетті
датчиктерді  таңдау;  микропроцессорлардың  негізгі  типтерін
таңдауды жүзеге асыру, жекелеген кіші жүйелерді, сондай-ақ
барлық  микропроцессорлық  жүйені  әртүрлі  қолдану  үшін
жобалаудың негізгі  кезеңдері  мен ерекшеліктері;  элементтер
параметрлерінің  мәндерін  таңдаумен  байланысты  есептерді
орындау,  компьютерлік  техниканы  қолдану  арқылы  осы
параметрлер  мен  жұмыс  режимдерін  оңтайландыру;
телекоммуникация  және  электроника  құрылғыларының
құрылымын жасау,  байланыс жүйелері  мен;   бағдарламалық
және  аппараттық  құралдар  негізінде  ақпаратты  сақтау  және
бейнелеу құрылғыларын әзірлеуді орындау;
Дағдылардың  болуы:  жүйелерге  қойылатын  негізгі
техникалық-экономикалық  талаптарды  тұжырымдау;
ақпаратты  беру,  қабылдау  және  тарату  жүйелерінің
аппаратуралары  мен  құрылғыларының  қазіргі  заманғы
элементтік базасында әзірлеу және жобалау;
Құзыретті  болу:  телекоммуникациялық  сала  өндірісінің
жүйелерін пайдалану мәселелерінде.
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ММТ 3204
Телекоммуникация

жүйелерін модельдеу

БП/ТК Емтихан 5 4 Ақпараттық
-
коммуникац
иялық 
технология, 
Алгоритмде
у және 
бағдарлама
лауII

 IP 
телефония 
негіздері, 

Телекомму
никация 
желілері.

Білуі  керек:  имитациялық  модельдеудің  қазіргі  заманғы
әдістерін білу; күрделі жүйелердің имитациялық модельдерін
құру үшін қажетті  қазіргі  заманғы бағдарламалық өнімдерді
білу;
Қабілетті  болу:  инженерлік  есептерді  шешу  үшін  қазіргі
заманғы  математикалық  құралдарды  қолдану;  бағытталған
есептеу  экспериментін  жүргізу  үшін  қазіргі  заманғы
бағдарламалық  қамтамасыз  етуді  қолдана  білу;  модельді
құрастыру  үшін  объект  туралы  қажетті  статистикалық
материалды  жинай  білу;  ақпараттық  жүйенің  ақпараттық
логикалық,  функционалдық  және  объектілі-бағытталған
моделін, ақпараттық жүйелердің деректер моделін әзірлеу;
Дағдылардың  болуы:берілген  бөлу  заңымен  кездейсоқ
шамалар мен процестерді модельдеу;
Құзыретті  болу:  телекоммуникациялық  жүйелер  мен
желілерді құру, талдау, басқару және нормалау әдістерінде.

KST 3204
Телекоммуникацияда

ғы компьютерлік
желілер

БП/ТК Емтихан 5 4 Ақпараттық
-
коммуникац
иялық 
технология, 
Алгоритмде
у және 
бағдарлама
лауII

 IP 
телефония 
негіздері, 

Телекомму
никация 
желілері.

Білуі керек:компьютерлік желілерді құрудың
 технологиялары мен принциптері; компьютерлік техниканың
аппараттық және бағдарламалық құралдарының жұмыс істеу
және  өзара  әрекет  ету  принциптері;желілерде  жұмыс  істеу
үшін  Mіcrosoft  Wіndows  ОС  теңшеу  тәсілдері;  желілік
қолданбалы бағдарламаларды.
Қабілетті  болу:есептеу  жүйелерін  кәсіби  деңгейде қолдану;
ДК желілерге қосу және оларда жұмыс істеу; Web - беттер мен
Web - сайттарды құру және рәсімдеуге.
Дағдылардың болуы:желілік қолданбалы бағдарламалармен
жұмыс  істеу;  компьютерлік  желілердің  әдістері  мен
технологияларын дамытудың  негізгі  үрдістерімен;  байланыс
арналары бойынша деректерді беру механизмдерімен жұмыс
істеуге;
Құзыретті  болу:Web  -  сайттар  мен  Web-беттерді  құруға
арналған  қолданбалы  бағдарламалар;  ЛВС  ықтимал
ресурстарымен; Іnternet желісінің сервисі бар.



TvIO 4201
Теледидар және

бейнелерді өңдеу

БП/ТК Емтихан 7 5 Талшықты
-

оптикалық
тарату

жүйелері,
Радиотехн
ика және

телекомму
никация

негіздері,
Байланыс
желілері

Дипломдық
жұмысты
жазу және

қорғау 

Білуі  керек:
сұлбатехниканегіздеріжәнеқазіргізаманғытелевизиялыққабыл
дағыштарменқұрылыстағыэлементтікбаза;
сигналдардыжәнетелевизиялықтехниканытүрлендірудіңнегізгі
әдістеріментәсілдері;  теледидардаантенна-
фидерлікжүйелердіқұрупринциптері;
Қабілетті  болу:  теледидар  және  бейне  техникадағы
ақауларды диагностикалау әдістері;
Дағдылардың  болуы:қазіргі  заманғы  және  перспективалы
тұрмыстық  теледидар  және  бейне  құрылғылар  мен
кешендердің және оларда пайдаланылатын кіші жүйелер мен
функционалдық тораптардың құрылымы туралы;
Құзыретті  болу:  теледидар  құрылғыларын  баптау  және
реттеу дағдыларын меңгеру.

SVV 4201
Бейнебақылау және

бейнебақылау
жүйелері

БП/ТК Емтихан 7 5 Талшықты
-

оптикалық
тарату

жүйелері,
Радиотехн
ика және

телекомму
никация

негіздері,
Байланыс
желілері

Дипломдық
жұмысты
жазу және

қорғау 

Білуі  керек:  сұлбатехника  негіздері  және  қазіргі  заманғы
телевизиялық  қабылдағыштар  мен  құрылыстағы  элементтік
база;  сигналдарды  және  телевизиялық  техниканы
түрлендірудің  негізгі  әдістері  мен  тәсілдері;  теледидарда
антенна-фидерлік жүйелерді құру принциптері;
Қабілетті  болу:  теледидар  және  бейне  техникадағы
ақауларды диагностикалау әдістері;
Дағдылардың  болуы:қазіргі  заманғы  және  перспективалы
тұрмыстық  теледидар  және  бейне  құрылғылар  мен
кешендердің және оларда пайдаланылатын кіші жүйелер мен
функционалдық тораптардың құрылымы туралы;
Құзыретті  болу:  теледидар  құрылғыларын  баптау  және
реттеу дағдыларын меңгеру.
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ОIP 3301
IP телефония

негіздері

КП/ТК Емтихан 6 4 Сымсыз
байланыс

технологияс
ы,

Желілік
жүйелер
негіздері

Сандық
коммуникац

иялық
жүйелер

Білуі керек: 
IP-телефонияжелісінқұрудыңнегізгіпринциптеріментәсілдері,
"клиент-сервер" модельдері, 
IP-телефонияныұйымдастырусценарийлері, 
IP-
телефонияжелісібойыншасөйлеуақпаратынберуерекшеліктері,
басқарушыларменақпараттықхаттамалардыңжұмыснегіздері,
TCP / IP хаттамаларыныңстекнегіздері, 
IP-телефониядақолданылатынкодектер,
Қабілетті  болу:  IP-телефония  желілерін  жобалау  негіздерін
жүзеге асыру;
Дағдылардың  болуы:компьютерлік  техника  құралдары
негізінде  қолданбалы  үдерістердегі  жұмыстар,  сондай-ақ
аппараттық-бағдарламалық  жабдықта  конфигурациялау
дағдыларының негіздері.

CHTPSSS 3302
Ұялы байланыс

желілерін жиіліктік-
аумақтық жоспарл

КП/ТК Емтихан 6 4 Сымсыз
байланыс

технологияс
ы,

Желілік
жүйелер
негіздері

Сандық 
коммуникац
иялық 
жүйелер

Білуікерек:
СМСқұрамындағыоқытылатынфункционалдыққұрылғыларды
ң,блоктарментрактілердіңжұмысістеупринциптерінтүсінужәне
олардаболыпжатқанФизикалықпроцестердітүсіну;
СМСкішіжүйелеріменолардыңқұрамындағықұрылғылардыңф
ункционалдықжәнеқұрылымдықсхемаларыныңәртүрлінұсқала
рынқұрупринциптерін,
әртүрлікедергілердіңнегізгікөрсеткіштеріменжалпыжәнеоның
жекелегенэлементтерініңзерттелупараметрлерініңтұрақтылығ
ынаәсеретусебептерінтүсіну;
СМСұялықұрылымыментұрақсызжұмысыныңпайдаболусебеп
терінтүсіну;



Қабілеттіболу:  СМС
элементтерініңфизикалықтағайындалуынжәнеолардыңпараметрлерін
іңСМСқұрамындаәртүрлімақсаттағыбайланысарналарыныңэлектрлік
параметрлеріменжиілікқасиеттерінеәсерінтүсіндіру;СМСпараметрле
рінталдаукезіндеықтималдықтыәдістердітәжірибедеқолдану;
Дағдылардыңболуы:
ұялыбайланыстыңқазіргізаманғытехнологияларынегізіндеқұрылғанС
МСэлементтеріменқұрылғыларыныңқұрылымдықжәнефункционалд
ықсұлбаларыноқужәнебейнелеудағдысы;
қызмететудіңтиптікжағдайларындаолардыңнегізгіпараметрлерінесеп
теужәнеәртүрлістандарттардыңСМСжелілерінжобалаудағдысы.
Құзыреттіболу:жобалаудыавтоматтандырудыңстандарттыәдістерін,
тәсілдеріменқұралдарын,  сондай-
ақдербесқұрылатынбірегейбағдарламалардыпайдаланаотырып,техни
калықтапсырмағасәйкесжелілердің,
құрылыстардыңжәнебайланысқұралдарыныңжобасыбойыншаесептер
діжүргізеалады;
қазіргізаманғытәсілдерменәдістердіпайдаланаотырып,
жобалықесептеулердіңтехникалық-
экономикалықнегіздемесінжүргізеалады.

SKS 4302
Цифрлік

коммуникациялық
жүйелер

КП/ТК Емтихан 7 5 Талшықты
-

оптикалық
тарату

жүйелері, 

IP
телефония
негіздері

Дипломдық
жұмысты
жазу және

қорғау

Білуі керек:цифрлық байланыс желілерін құру принциптері;
цифрлық  коммутация  жүйелерінің  элементтік  базасы;
коммутациялық  схемалар;  Автоматты  коммутация
принциптері;  коммутациялық  станциялардың  басқарушы
құрылғылары;
Қабілетті  болу:цифрлық  желілерді  жобалау  әдістерін
қолдану; коммутациялық өрістер мен тораптарды құру;
Дағдылардың  болуы:телекоммуникациялық  желілерді
жобалау және техникалық пайдалануға;
Құзыретті  болу:телекоммуникациялық  желілерді  жобалау
және техникалық пайдалану кезінде.
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RPU 4301
Радиотаратқыш және

радиоқабылдағыш
құрылғылар

КП/ТК Емтихан 6 5 Байланыс
желілері,

Радиотехн
ика және

телекомму
никация

негіздері,
сымсыз

байланыс
технологи

ясы

Дискретті
ақпаратты

беру,
жерсеріктік

радионавигац
иялық

жүйелер

Білуі  керек:  қазіргі  заманғы  радиобайланыс  және
радиоқатынау  жүйелерінде  қолданылатын  модуляцияның
заманауи  сандық  әдістері  кезінде  радиосигналдарды
генерациялаудың,  қалыптастырудың  және  сарқандырудың
негізгі принциптері; сәулеленетін сигналдар параметрлерінің
тұрақсыздығының себептері;
Қабілетті  болу:  техникалық  жай-күйін  тексеруді
ұйымдастыру  және  жүзеге  асыру  және  радиотаратушы
ресурсының  қалдығын  бағалау,  оларды  жөндеудің  қазіргі
заманғы әдістерін қолдану, жабдыққа, өлшеу құрылғыларына
және  қосалқы  бөлшектерге  өтінім  жасай  білу,
радиотаратқышты  жөндеуге  және  жұмысқа  қабілеттілігін
қалпына келтіруге техникалық құжаттаманы дайындау;
Дағдылардың  болуы:  өндіру,  орнату  және  техникалық
пайдалану  кезінде  радиотаратқыш  аппаратураның  бастапқы
баптау және реттеу және оның сипаттамалары;
Құзыретті болу: ұялы байланыс жүйелерінің радиотаратқыш
құрылғыларында.

PDI 4303
Дискретті ақпаратты

беру

Емтихан 7 5 Талшықты
-

оптикалы
қ тарату
жүйелері
Байланыс
желілері

сандық
беру

жүйелері

Дипломдық
жұмысты
жазу және

қорғау

Білуі керек:  дискретті  хабарларды тарату жүйелерін, тиімді
және кедергіге төзімді кодтарды құру принциптері, дискретті
хабарларды  тарату  көздерін  дискретті  арнамен  түйіндеу
әдістері,  дискретті  хабарламаларды  тарату  жүйелерін
дамытудың қазіргі заманғы үрдістері;
Қабілетті  болу:  деректерді  берудің  цифрлық  жүйелерінің
құрылымын,  алгоритмдер  мен  бағдарламаларды,  ақпаратты
модельдейтін көздерін, таратқыштарды, байланыс арналарын
және  жұмыс  істеуінің  берілген  параметрлерімен
қабылдағыштарды әзірлеу;
Дағдылардың болуы:  түзету кодтарын құру және дискретті
хабарламаларды жіберу;



Өндірістік тәжірибе Есеп 6 4 Сандық 
құрылғыла
р мен 
микропро
цессорлар,
сымсыз 
байланыс 
технологи
ясы

 диплом
алдындағы
тәжірибе,

ДЖ жазу мен
қорғау

Білуі  керек:  радиоэлектрониканың техникалық құралдарын,
байланыс  жүйелері  мен  желілерін,  компьютерлік  желілерді
жобалау,  салу,  монтаждау  және  пайдалану  негіздері;
радиоэлектрондық  құрылғылар  мен  электр  байланысы
жүйелерін  әзірлеу  және  пайдалану  кезінде  стандарттау,
метрологиялық  қамтамасыз  ету  және  тіршілік  қауіпсіздігі
талаптары;  телекоммуникациялық  жүйелерде  ақпаратты
қорғаудың  техникалық  және  бағдарламалық-математикалық
құралдары;  телекоммуникация  саласындағы  маркетинг  пен
менеджменттің негізгі әдістері;
Қабілетті  болу:  радиотехникалық,  телекоммуникациялық
және  электрондық  құрылғылардың  сенімділігі  мен
диагностикасының сызбасын талдауды жүзеге асыру, қажетті
датчиктерді  таңдау;  микропроцессорлардың  негізгі  типтерін
таңдауды жүзеге асыру, жекелеген кіші жүйелерді, сондай-ақ
барлық  микропроцессорлық  жүйені  әртүрлі  қолдану  үшін
жобалаудың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері;  элементтер
параметрлерінің  мәндерін  таңдаумен  байланысты  есептерді
орындау,  компьютерлік  техниканы  қолдану  арқылы  осы
параметрлер  мен  жұмыс  режимдерін  оңтайландыру;
телекоммуникация  және  электроника  құрылғыларының
құрылымын жасау,  байланыс жүйелері  мен;  бағдарламалық
және  аппараттық құралдар  негізінде  ақпаратты сақтау  және
бейнелеу құрылғыларын әзірлеуді орындау;
Дағдылардың  болуы:  жүйелерге  қойылатын  негізгі
техникалық-экономикалық  талаптарды  тұжырымдау;
ақпаратты  беру,  қабылдау  және  тарату  жүйелерінің
аппаратуралары  мен  құрылғыларының  қазіргі  заманғы
элементтік базасында әзірлеу және жобалау;
Құзыретті  болу:  телекоммуникациялық  сала  өндірісінің
жүйелерін пайдалану мәселелерінде.
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ОТ 4304
Еңбекті қорғау

КП/ТК Емтихан 7 5 Экология
және

тіршілік
қауіпсіздігі

негіздері

 диплом
алдындағы
тәжірибе,

дипломдық
жұмыс

жазу мен
қорғау

Білуі керек: ҚР Конституциясының тіршілік қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау саласындағы негізгі ережелері мен заңнамалық
актілерін, өндірістік объектілердің және төтенше жағдайларда
техникалық  жүйелердің  жұмыс  істеу  тұрақтылығын  зерттеу
әдістерін, еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесін, еңбек
қорғау  саласындағы  қызметкер  мен  жұмыс  берушінің
құқықтары мен міндеттерін. 
Қабілетті  болу:  төтенше  жағдайлардың  дамуын  моделдеу
және  болжау,  тіршілік  ету  РТНасын  үздіксіз  бақылау  және
мониторинг жүргізу, тіршілік ету қауіпсіздігін арттыру және
ТЖ  салдарын  жою  жөніндегі  іс-шараларды  әзірлеу,
Жоспарлау және жүзеге асыру;
Дағдылардың  болуы:  адамды  және  мекендеу  РТНасын
жағымсыз  әсерлерден  қорғау,  жеке  және  ұжымдық  қорғану
құралдарын қолдану;
Құзыретті  болу:  қорғау  және  қауіпсіздік  техникасы
саласындағы  заңнамалық,  нормативтік-құқықтық  база
мәселелерінде.

ЕР 4307
Кәсіпорын

экономикасы

КП/ТК Емтихан 7 5 Экономика,
кәсіпкерлік
дағдылары,
көшбасшыл

ық және
инновациян
ы қабылдау

Дипломдық
жумыс

жазу мен
қорғау

Білуі керек:кәсіпорын қызметін ұйымдастырудың құқықтық
және  басқару  негіздері;  бизнес-идеяларды  қалыптастыру
негіздері,  бизнес-модель  құру;  бизнес-жоспарды  әзірлеу
әдістемесі;  шағын кәсіпорын құру процесінің ережелері  мен
кезеңдері;  шағын  инновациялық  Кәсіпорынды  мемлекеттік
қолдау  бағыттары;  кәсіпорын  қызметін  салық  салу,
қаржыландыру және сақтандыру жүйесінің ерекшеліктері;
Қабілетті  болу:кәсіпорын  қызметінің  нарықтық
мүмкіндіктерін  бағалау;  коммерциялық  перспективалы
ғылыми-техникалық  идеяларды  табу  немесе  генерациялау;
бизнес-модельдерді әзірлеу және оларды бизнес-жоспарларға
өзгерту;  жеке  кәсіпорын  ашу,  оның  құрылымын
қалыптастыру,  құрылтай  құжаттарын  әзірлеу;  кәсіпорын
қызметінің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз
ету;



Дағдылардың  болуы:перспективалы  ғылыми-техникалық
идеяларды  әзірлеу,  бизнес  үлгілеу  және  бизнес-жоспарлау;
кәсіпорын  қызметінің  экономикалық  және  әлеуметтік
жағдайларын  бағалау;  құрылтай  құжаттарын  әзірлеу  және
кәсіпорынды  тіркеуді  жүзеге  асыру;  кәсіпорынның
құрылымын әзірлеу  және ұйымдастыру коммуникацияларын
құру; дағдарысқа қарсы басқару;
Құзыретті  болу:кәсіпорын  қызметін  құқықтық  реттеу
мәселелерінде;  құрылтай  құжаттарын  әзірлеу  және
кәсіпорынды  тіркеу;  бизнес  модельдеу  және  бизнес-
жоспарлау;  кәсіпорынның  қызметін  тиімді  жұмыс  істеуін
және дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз ету.

SRSP 4308
Жерсеріктік

радионавигациялық
беру  жүйелер

КП/ТК Емтихан 7 5 Сымсыз
байланыс
технолог

иясы,
Ұялы

байланыс
жүйесі

 диплом
алдындағы

тәжірибе,  ДЖ
жазу мен

қорғау

Білуі  керек:
радиоқабылдағышқұрылғылардыңнегізгісипаттамаларынқамт
амасызетудіңнегізгіәдістері,
күшейткіштүрлендіргіштрактілердіқұрупринциптері;
Қабілетті  болу:  ақпаратты  беру  радиожүйелерін,
радиолокациялық  және  радионавигациялық  жүйелерді
жобалау  кезінде  оңтайлы  шешімдер  теориясының  әдістерін
қолдану;
Дағдылардың  болуы:радиолокациялық  жүйелерді  құру
принциптері,  қашықтықты,  жылдамдықты  және  бұрыштық
координаттарды өлшеу әдістері;
Құзыретті  болу:  ақпаратты  беру  радиожүйелерін,
радиолокациялық  және  радионавигациялық  жүйелерді
жобалау  кезінде  оңтайлы  шешімдер  теориясының  әдістерін
қолдану.
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байланыс
жүйесі

 диплом
алдындағы

тәжірибе,  ДЖ
жазу мен

қорғау

Білуі  керек:
ұялыбайланысжүйелерінпайдаланушарттарыныңерекшеліктер
іжәнеолардыңжұмысістеусапасыныңнегізгікөрсеткіштері;
қазіргізаманғыұтқырбайланысжүйелеріндеқолданылатынбазал
ықтехнологиялар;  ұялыбайланысжүйесініңтиптікблок-
схемасыныңнегізгіфункционалдықблоктарыныңмақсаты;
телекоммуникациялықжүйелердіңарналарыментрактілерібойы
ншаәртүрлісигналдардыберуерекшеліктері;
Қабілетті болу:  телекоммуникациялық желілерді, жүйелерді,
құрылғылар  мен  блоктарды  жобалау  әдістерін  қолдану;
Байланыс  құрылғылары  мен  жүйелерінің  параметрлерін
бағалау  әдістерін  қолдану;  жаңа  перспективалы  байланыс
және  информатиканың  құралдарын  жасау  мақсатында
зерттеудің  теориялық  және  тәжірибелік  әдістерін  қолдану;
ақпаратты беру сапасын арттыру және байланыс жүйелерінде
қауіпті  және  кедергі  келтіретін  әсерлерді  азайту  бойынша
техникалық шешімдер табу;
Дағдылардың болуы:мобильді  байланыс жүйесінің  қажетті
функционалдық  блоктарын  таңдаудың  және  олардың
параметрлерінің  сандық  мәндерін  есептеудің,  осындай
жүйелерді  жобалау,  сынау  және  техникалық  пайдалану
кезінде  жүйеде  олардың  жұмыс  істеу  режимдерін  келісудің
базалық дағдыларымен.

Диплом  алдындағы
тәжірибе

Есеп 8 18 Өндірісті
к

тәжірибе

ДЖ жазу мен
қорғау

Білуі  керек:  радиоэлектроника  жүйелері  мен  байланыс
желілерін,  коммутациялық  жүйелерді  жобалау,  салу,
монтаждау және пайдалану ережелері  мен  нормалары;  жаңа
перспективалы  радиоэлектрондық  құралдарды,  байланыс
құралдарын,  коммутация  мен  информатиканы  жасау
мақсатында  зерттеудің  теориялық  және  эксперименттік
әдістері;



Қабілетті  болу:  жүйелердегі  ақпарат  алмасудың  негізгі
нысандарын,  Радиоэлектроника  және  байланыс  жүйелерінің
физикалық  жұмыс  принциптерін  және  негізгі  техникалық
сипаттамаларын талдау; Ғаламдық және жергілікті желілерді
ұйымдастыру  принциптерін,  телекоммуникацияның
аппараттық және бағдарламалық құралдарының құрамы мен
жұмыс  істеу  алгоритмдерін  талдау;  жобалау  кезінде
стандарттау және метрологиялық қамтамасыз ету талаптарын
сақтау;  әзірленетін  құрылғыны  жобалауға  арналған
техникалық  тапсырманы  талдау  және  келісу;  орындалған
жұмыс бойынша ғылыми-техникалық құжаттамаларды құру;
Дағдылардың  болуы:  ақпараттық  технологиялармен
байланысты  аралас  бағыттарда  телекоммуникация
теориясының  әдістерін  қолдану;  электронды  және
компьютерлік жүйелер мен желілердегі жұмыстар;
Құзыретті  болу:  дипломдық  жұмысты/дипломдық  жобаны
жазу  үшін  зерттеу  және  жабдық  жүйелерін  пайдалану
мәселелерінде.

Дипломдық жұмысты
жазу  және   қорғау
немесе  жиынтық
емтиханға  дайындалу
мен тапсыру

Мем.
емтихан

8 12 Өндірістік
және

диплом
алдындағ

ы

Дипломдық
жұмыс

Білуі  керек:  телекоммуникациялық  жүйелерде  ақпаратты
қорғаудың  техникалық  және  бағдарламалық-математикалық
құралдары;  радиоэлектроника  жүйелерін  және  байланыс
желілерін,  коммутациялық  жүйелерді  жобалау,  салу,
монтаждау және пайдалану ережелері  мен  нормалары;  жаңа
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Қабілетті  болу:  байланыс  және  телекоммуникация
жүйелерінің  объектілерін  өз  бетінше жобалау  және  әзірлеу;
дипломдау  кезінде  аналогты  және  цифрлық  электрондық
құрылғылардың  сұлбаларын  таңдауды  жүзеге  асыру,
схемотехникалық  есептерді  орындау  және  интегралды



4. Оқыту нәтижелері мен құзыреттілік арасындағы өзара байланыс

Оқу нәтижесі (бітіруші дайын болуы тиіс)
Р1 Кең  ой-өрісі  мен  ойлау  мәдениеті  бар  жоғары  білімді

тұлғаны  қалыптастыруға  ықпал  ететін  жаратылыстану-
ғылыми  (әлеуметтік,  гуманитарлық,  экономикалық)
пәндер саласында базалық білімі бар.

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, 

Р2 Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу дағдысы, кәсіби
қызмет  саласында  ақпараттық  технологияларды  қолдана
білу.

ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ПҚ1,
ПҚ2 

Р3 Сөйлеу  деңгейінен  төмен  емес  деңгейде  шет  тілдерінің
біріне ие.

ӘҚ1,ӘҚ2

Р4 Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және
магистратурада  білімін  жалғастыру  дағдыларын
меңгерген.

ӘҚ  2,  ӘҚ  3,  ӘҚ  8,
ПҚ1, ПҚ5, ПҚ8

Р5 Тұлғаның  қалыптасу  жағдайы,  оның  бостандығы  мен
өмірін,  мәдениетін,  қоршаған  табиғи  РТНаны  сақтау
жауапкершілігі туралы біледі.

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6 

Р6 Радиотехникалық  сұлбаларда,  байланыс  жүйелерінде,
электрондық  және  өлшеу  техникаларында  және
сигналдарды  цифрлық  өңдеуге  арналған  құрылғыларда
болып  жатқан  негізгі  физикалық  процестерді,
математикалық аппараттарды түсіндіреді.

ӘҚ5, ПҚ1, ПҚ4, , ПҚ9

Р7 Білімді  тәжірибеде қолдануға  қабілетті,  оның  ішінде
типтік  кәсіби  есептердің  математикалық  моделін  құру
және  оларды  шешу  тәсілдерін  табу,  алынған
математикалық нәтиженің кәсіби (физикалық) мағынасын
түсіндіру.

ӘҚ  2,  ӘҚ  5,  ПК  1,
ПҚ2, ПҚ3, ПҚ4, ПҚ5,
ПҚ6

Р8 Электромагнетизмде  есептеу-эксперименталды  жұмыс
дағдысы  бар,  әртүрлі  толқындарды құру  мен  таратудың
практикалық  міндеттерін  шешу;  электродинамика
есептерін қою және оларды шешу және талдау.

ӘҚ4, ПҚ2, ПҚ3,ПҚ6 

Р9 Аналогтық  және  сандық  сигналдарды  өңдеу  кезінде
жартылай  өткізгіш  аспаптар  мен  жабдықтарда,
микропроцессорлық  техникада  болатын  процестерді
талдайды.

ӘҚ6, ӘҚ 7,ПҚ1, ПҚ2,
ПҚ3, ПҚ8, ПҚ9

Р10 Радиотехника  және  электроника  практикалық  есептерін
шешу  үшін  аналогты  және  цифрлық  электрониканың
электрондық сұлбаларын есептеу әдістерін қолданады.

ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ 7,
ПҚ1, ПҚ2, ПҚ3, ПК4,
ПҚ5, ПҚ6, ПҚ8, ПҚ9

Р11 Электрондық  және  өлшеу  техникасын  қолдана  отырып
өлшеу  жүргізу  үшін  әдістерді  қолданады,  олардың
нәтижелерін түсіндіру және қорытынды жасау.

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9,
ПҚ5, ПҚ6, ПҚ7

Р12 Мобильді  байланыс,  талшықты-оптикалық  байланыс
жүйелері,  спутниктік  байланыс  жүйелері  сияқты  қазіргі
заманғы  ақпарат  беру  жүйелерін  ұйымдастыру
принциптерін сипаттайды.

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ8, ПҚ9,
ПҚ1, ПҚ2, ПҚ7, ПҚ6

Р13 Телекоммуникациялық  жүйелер  мен  деректерді  беру
желілерін жіктейді, оларды қорғау тәсілдерін талдайды.

ӘҚ1, ӘҚ4, ПҚ1, ПҚ2,
ПҚ4, ПҚ3, ПҚ8

Р14 Компьютерлік  желілерді  құру  және  тиімді  қолдану
әдістерін;  соңғы  құрылғыларды;  коммутациялық

ӘҚ1, ӘҚ3, ПҚ3,  ПҚ4,
ПҚ5, ПҚ8



станцияларды  құру  принциптерін;  коммутациялық
жүйелердің  басқарушы  құрылғыларын;  зияткерлік
желілердің  тұжырымдамалық  негіздерін;  байланыс
желілерінің  мониторингі  және  тестілеуін;  байланыстың
кәбілдік желілерін техникалық пайдалануды біледі.

Р15 Электрондық  жабдықтарды,  есептеу  техникасын  және
телекоммуникациялық  құрылғыларды  бағдарламалық
қамтамасыз етуді тестілеу және қызмет көрсету.

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ8, ПҚ1,
ПҚ3, ПҚ6, ПҚ9, 

Р16 Телекоммуникациялық  құрылғыларды  пайдалану  және
сервистік қызмет көрсетуді тиімді басқаруды қамтамасыз
ете  отырып,  телекоммуникацияларда  менеджмент  пен
маркетингті жүзеге асыру бойынша кәсіби деңгейі бар.

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ПҚ1,
ПҚ3, ПҚ5, ПҚ 9

Р17 Командада  жұмыс  істейді,  әлеуметтік,  этникалық,
конфессиялық  және  мәдени  айырмашылықтарды
толерантты  қабылдай  отырып,  өз  қызметін,  команда
қызметін сын тұрғысынан бағалау, жолды белгілеу және
өзін-өзі  дамытуға,  өз  біліктілігін  арттыруға  арналған
құралдарды таңдау.

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ7, ПК2,
ПҚ3, ПҚ4, ПК7, ПҚ8,
ПҚ9



5. Жиынтық кесте, игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру
бағдарламасының модульдері бөлінісінде
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1 1 5 5 4 28 2 900 30 8
2 6 5 3 27 1 2 900 30 8

2 3 5 3 3 2 28 2 900 30 8
4 6 1 4 2 24 4 2 900 30 7

3 5 5 2 4 30 900 30 6
6 5 4 3 26 4 900 30 7

4 7 5 5 2 36 1080 36 7
8 2 24 7200 24


