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Содержание каталога элективных дисциплин 

1 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр в области информационно - коммуникационные 

технологий по образовательной  программе  

6В06200-Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

 

 

 

1 

ООД PОAK 1111 Право и основы 

антикорупционной культуры 

 

 

 

5 

 

 

 

1 
ООД ENPLVI 1111 Экономика, навыки 

предпринимательства, лидерства и 

воспримчивости инноваций 

ООД EBZh 1111 Экология и безопасность 

жизнедеятельности 

 

Право и основы антикорупционной культуры– 5 кредитов 

Пререквизиты: История Казахстана, Основы права (школьный курс) 

Постреквизиты: Философия 

Цель: формирование умения оценивать общественное и индивидуальное 

правосознание, формирование правовой культуры, гражданской симптоматики по 

противодействию стрессу как антисоциальному явлению. По результатам изучения 

дисциплины обучающийся приобретает навыки анализа событий, знает нормативно-

правовые акты. 

Краткое описание дисциплины: Идеологическая и политическая направленность 

дисциплины право и основы антикорупционной политики определяется задачами, 

вытекающими из национального законодательства Республики Казахстан по 

совершенствованию правовых знаний и формированию антикоррупционного 

мировоззрения. Методологическая направленность этой дисциплины предполагает: - 

Систематическое исследование теоретических знаний о стране и праве, их 

взаимодействии и роли антикоррупционной осведомленности в жизни человека и 

общества. Эта дисциплина позволяет продемонстрировать деятельность государственных 

механизмов, использующих правовые, экономические и другие средства воздействия для 

управления публичными процедурами; реальные возможности права как одного из 

социальных регуляторов, а также этики, в том числе антикоррупционной, религии, 

обычаев и т.д., В решении социальных, экономических и политических проблем 

современного общества; историческая преемственность правовой системы заимствует как 

собственный, так и зарубежный опыт. В рамках "права и основ антикоррупционной 

культуры" государство и право раскрывают понятие коррупции и осведомленность о 

борьбе с коррупцией, раскрывают основы антикоррупционной культуры, изучают 

антикоррупционное законодательство и юридическую ответственность за коррупционные 

преступления. Полученные знания помогут понять общие законы развития социальной 

системы, взаимосвязь между законом и обществом, антикоррупционную 

осведомленность. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: основы права, основные положения Конституции Республики Казахстан; 

основные положения действующего законодательства Казахстана; сущность коррупции и 

причины ее происхождения; меру морально-нравственной и правовой ответственности за 

коррупционные правонарушения; действующее законодательство, в том числе в области 

противодействия коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового 

регулирования и уметь обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться 

в действующем законодательстве; используя закон, защищать свои права и интересы; 



работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры; задействовать 

духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции. 

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам 

применения норм в современный период; правового анализа различных документов;  

умение анализировать ситуации конфликта интересов и морального выбора; 

совершенствования антикоррупционной культуры; действия в ситуации конфликта 

интересов; 

Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и применения 

правовых норм на практике; в вопросах причин  возникновения  и происхождения 

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

 

Экономика, навыки предпринимательства, лидерства и восприимчивости 

инноваций– 5 кредитов 

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

Постреквизиты: Высш.мат I, Экономика предприятия 

Цель: формирование деловых и предпринимательских навыков и опыта, которые 

влияют на склонность обучающихся становиться предпринимателями с вероятностью их 

успеха. Рассматриваются проблемы деловых и предпринимательских навыков и 

компетенций, тесно связанных с более широкими вопросами, квалифицированной рабочей 

силы, миграцией и отношением к предпринимательству. Дисциплина помогает развить 

предпринимательское и критическое мышление, способствующее принятию 

инновационных решений. 
Краткое описание дисциплины:  

Изучение дисциплины дает деловые и предпринимательские навыки и опыт, 

которые влияют на склонность обучающихся становиться предпринимателями с 

вероятностью их успеха. Рассматриваются проблемы деловых и предпринимательских 

навыков и компетенций, тесно связанных с более широкими вопросами, 

квалифицированной рабочей силы, миграцией и отношением к предпринимательству. 

Дисциплина помогает развить предпринимательское мышление, и обучение студентов 

предпринимательским навыкам и критическому мышлению, способствующему к 

принятию инновационных решений. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: закономерности развития экономических процессов; основные концепции, 

 созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; принципы 

функционирования рыночного механизма, саморегулирования и государственного 

воздействия на экономику; методы генерации предпринимательских идей; правовые 

аспекты предпринимательской деятельности; 

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления 

экономических явлений и процессов; применять на практике методы научного познания 

экономических явлений.  

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-

экономического развития национальной и мировой экономики; междисциплинарного 

подхода при решении экономических проблем; для овладения знаниями для повышения 

квалификации в течение всей жизни;  

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным 

генерировать новые идеи; владеть междисциплинарным подходом при решении 

экономических проблем 

 

Экология и безопасность жизнедеятельности– 5 кредитов 

Пререквизиты: Биология, самопознания (школьный курс) 

Постреквизиты: Охрана труда, написание дипломной работы 

Цель: формирование знания основных особенностей окружающих живых 



организмов со средами, функциональность биосферы, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека от вредных, поражающих факторов, техногенного и 

социального характера, опасностей защиты от опасностей, событий по ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, охране окружающей среды и 

естественному природопользованию. 

Краткое описание дисциплины: «Экология и безопасность жизнедеятельности» 

является формирование систематизированных знаний о теоретических, практических и 

нормативно-правовых основах организации и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и охраны здоровья: история формирования и развития 

экологических знаний, экология особи – аутэкология, экология сообществ – синэкология, 

концепция биосферы, биосфера и ее устойчивость, концепция устойчивого развития, 

рациональное природопользование как условие устойчивого развития, социально-

экологические проблемы современности и устойчивое развитие, защита окружающей 

среды и устойчивое развитие, актуальные экологические проблемы и реализации 

Устойчивого развития в Республике Казахстан. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества; основные 

способы и методы защиты компонентов окружающей среды; основы законодательства в 

области  охраны окружающей среды; концепцию, стратегии, проблемы устойчивого 

развития и практические подходы к их решению на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; основы законодательства по охране окружающей среды; принципы 

организации безопасных производственных процессов;  

Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; проводить оценку 

техногенного воздействия производства на окружающую среду;  

Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 

определения оптимальных условий устойчивого развития эколого-экономических систем; 

природоохранных задач; владения стандартными методиками мониторинга окружающей 

среды; оценивать состояние окружающей природной среды и степень техногенного 

воздействия производства на ее компоненты и составляющие; 

Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и защиты 

окружающей среды; владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их 

для решения теоретических и практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр в области информационно - коммуникационные 

технологий по образовательной  программе  

6В06200-Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

1.   БД AP2215 Алгоритмизация и программирование  

5 

 

 

3 

 
БД TP 2215 Технология программирования 

2.  БД RM  2216 Радиотехнические материалы  

4 

 

3 БД EM 2216 Электротехнические материалы 

3.  БД ESAU 2212 Электроника и схематехника 

аналоговых устройств 

 

5 

 

 

4 

 БД SSU 2212 Схематехника цифровых устройств 

 

Алгоритмизация и программирование-5 кредитов 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, иностранный 

язык 

Постреквизиты: Моделирование систем телекоммуникации, цифровые устройства 

и микропроцессоры 

Цель: изучение основ теории алгоритмов; анализа эффективности алгоритмов; 

алгоритмического мышления; основных форм записи и типов алгоритмов; языков 

программирования и методов трансляции; системного и прикладного программирования; 

баз данных и экспертных систем. Приобретение навыков программирования, основанных 

на использовании методов вычислительной математики. 

Краткое описание дисциплины: Курс «Алгоритмизация и программирование» 

посвящен освоению задачи обработки алгоритмов и программ задач, которые 

используются для решения ПК. Исследование основных аспектов алгоритмизации и 

разработка программных решений для решения кейсов. Цель состоит в том, чтобы развить 

у студентов творческие методы создания алгоритмов и программ, а также у студентов 

способности решать различные задачи. В задачах используются компьютеры для 

тренировки логического мышления учащихся и навыков алгоритмизации 

(последовательного назначения простейших операций) различных задач. 

Ожидаемые результаты: 

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 

 

Технология программирования-5кредитов 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, иностранный 

язык 

Постреквизиты: Моделирование систем телекоммуникации, цифровые устройства 

и микропроцессоры 

Цель: изучение технологии компьютерного программирования.  



Краткое описание дисциплины: основы и специальные навыки в области 

компьютерного программирования; структурированная логика и проектирование 

компьютерных программ; основы разработки алгоритмов и анализа структуры данных; 

основы компьютерной организации и архитектуры; основы компьютерных операционных 

систем; основы компьютерных сетевых технологий; современные, объектно-

ориентированные языки компьютерного программирования. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: что такое информационная технология; виды информационных технологий; 

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. 

 

Радиотехнические материалы-4 кредитов 

Пререквизиты:  Высш.матI,Высш.мат II, Физика I 

Постреквизиты:Электроника, схематехника аналоговых устройств, основы 

электронной и измерительной техники, Схематехника цифровых устройств  

Цель: изучение свойств основных классов радиотехнических материалов и их 

применения для изготовления деталей и устройств радиоэлектронной аппаратуры.  

Краткое описание дисциплины: Кристаллические и аморфные тела. Процессы 

кристаллизации и плавления. Анализ структуры материалов: тонкая структура, микро-и 

макроструктура. Строение металлов, виды кристаллических решеток и кристаллов. 

Квазотропия и квази-изотропия свойств кристаллов и поликристаллов. Полиморфизм или 

аллотропия в различных материалах. Классификация электрорадиоматериалов по 

электрическим свойствам. Классификация проводников. Физические процессы в 

проводниках. Проводящие материалы и сплавы различного применения. Материалы для 

подвижных связей. Материалы с высоким сопротивлением. Пленкостойкие материалы. 

Припои. Флюсы. Контакторы 

Ожидаемые результаты: 

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. 

 

Электротехнические материалы-4 кредитов 

Пререквизиты:  Высш.матI,Высш.мат II, Физика I 



Постреквизиты: Электроника, схематехника аналоговых устройств, основы 

электронной и измерительной техники, Схематехника цифровых устройств  

Цель: изучение свойств основных классов электротехнических материалов и их 

применения для изготовления деталей и устройств электротехнического оборудования. 

Краткое описание дисциплины: Строение металлов, виды кристаллических 

решеток и кристаллов. Классификация электротехнических материалов по электрическим 

свойствам. Классификация проводников. Физические процессы в проводниках. 

Проводящие материалы и сплавы различного применения. Материалы с высоким 

сопротивлением. Диэлектрики. Пленкостойкие материалы. Припои. Флюсы. Контакторы. 

Состав. 

Ожидаемые результаты: 

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 

 

Электроника и схемотехника аналоговых устройств-5 кредитов 

Пререквизиты: Радиотехнические материалы, Физика-техническая основа 

полупроводниковых приборов 

Постреквизиты: Цифровые устройства и микропроцессоры, Моделирование систем 

телекоммуникации 

Цель: изучение основ схемотехники цифровых устройств; методов логического 

синтеза цифровых устройств.  

Краткое описание дисциплины: арифметические и взаимодействующие основы 

цифровой техники; правила построения схемы и принципы построения цифровых 

устройств; кодирование чисел; арифметические операции в кодах; канонические формы 

представления функций; схемотехника цифровых соединений элементов; резисторно-

транзисторная логика (РТЛ) и диодно-транзисторная логика (ДТЛ); логические элементы 

эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ); интегральная инъекционная логика (И2Л); триггеры; 

регистры; счетчики; делители частоты; программируемые функциональные структуры 

Ожидаемые результаты: 

Знать: классификацию и принципы функционирования основных аналоговых 

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. 

 

 



Схематехника цифровых устройств-5 кредитов 

Пререквизиты: Радиотехнические материалы, Физика-техническая основа 

полупроводниковых приборов 

Постреквизиты: Цифровые устройства и микропроцессоры, Моделирование систем 

телекоммуникации 

Цель: изучение основ схемотехники цифровых устройств; методов логического 

синтеза цифровых устройств.  

Краткое описание дисциплины: При изучении дисциплины рассматриваются 

следующие аспекты: арифметические и взаимодействующие основы цифровой техники; 

правила построения схемы и принципы построения цифровых устройств; кодирование 

чисел; арифметические операции в кодах; канонические формы представления функций; 

схемотехника цифровых соединений элементов; резисторно-транзисторная логика (РТЛ) и 

диодно-транзисторная логика (ДТЛ); логические элементы эмиттерно-связаной логики 

(ЭСЛ); интегральная инъекционная логика (И2Л); триггеры; регистры; счетчики; делители 

частоты; программируемые функциональные структуры 

Ожидаемые результаты: 

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. 

 

 

  



3 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр в области информационно - коммуникационные 

технологий по образовательной  программе  

6В06200-Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

 

1 

 

БД TPEMV3214 Теория  передачи 

электромагнитных волн 

 

5 

 

 

5 

 БД AFU 3214 Антенно-фидерные устройства 

 

2 

БД SUM3217 Цифровые устройства и 

микропроцессоры 

 

5 

 

 

5 

 БД LUM3217 Логические устройства и 

микропроцессоры 

 

3 

БД LS 3218 Линии связи  

5 

 

5 БД NSE 3218 Направляющие системы электросвязи 

 

4 

БД TSSS 3223 Телекоммуникационные системы и 

сети связи 

 

5 

 

 

6 

 БД CT 3223 Сети телекоммуникации 

5 БД TSC 3222 Технология цифровой связи 5 

 

6 

 БД SSS 3222 Системы сотовой связи 

 

6 

БД VOLS 3219 Волоконно-оптические системы 

передачи 

 

4 

 

 

6 

 БД SSP 3219 Цифровые системы передачи 

 

 7 

БД TBS  3221 Технологии беспроводной связи  

5 

 

 

5 БД OST 3221 Основы сетевых технологий 

 

8 

БД MMT3224 Моделирование систем 

телекоммуникации 

 

4 

 

 

5 

 БД KST3224 Компьютерные сети в 

телекоммуникации 

 

Теория передачи электромагнитных волн-5 кредитов 

Пререквизиты: Высш.мат I, Высш.мат II, Физика I, Физика II 

Постреквизиты: Цифровые системы передачи, Цифровые коммутиационные 

системы 

Цель: изучение основных законов и уравнений электромагнитных волн.  

Краткое описание дисциплины: Характеристики и параметры электромагнитных 

волн. Распространение электромагнитных волн в изотропных средах и на границе раздела 

двух сред. Излучения электромагнитных волн. Электромагнитные волны в направляющих 

источниках. Электромагнитные волны в объемных резонаторах. Распространение 

электромагнитных волн на земной поверхности. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: основы теории цепей СВЧ; принципы действия и параметры элементов 

функциональных узлов СВЧ; основы теории электромагнитного поля; излучения 

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. 

 

Антенно-фидерные устройства-5 кредитов 

Пререквизиты: Высш.матI,Высш.матII, Физика I, Физика II 

Постреквизиты: Спутниковые радионавигационные системы 

Цель: формирование знаний, умений, навыков в области использования 

электромагнитных колебаний и волн широкого радиодиапазона в различных устройствах 

генерации.  

Краткое описание дисциплины: уравнение идеальной радиопередачи; уравнение 

радиолокации; антенна в режиме радиопередачи; антенна в режиме радиоприема; 

направленность системы излучателей; изменение параметров антенны СВЧ; типы 

антенно-фидерных устройств; плоские излучатели; специфика работы антенных систем 

ближней локации; антенные системы профессионального назначения; сканирующие 

антенны; рамочные антенны; антенны бегущей волны. 

Ожидаемые результаты: 

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. 

 

Цифровые устройства и микропроцессоры-5 кредитов 

Пререквизиты: Электроника, схематехника аналоговых устройств,  Основы 

электронной и измерительной техники 

Постреквизиты:Технология цифровой связи, Основы IPтелефонии 

Цель: изучение элементов микропроцессорных систем, таких как оперативные и 

запоминающие устройства, интерфейсы ввода-вывода.  

Краткое описание дисциплины: Типы и архитектуры микроконтроллеров. Типы 

памяти. Порты ввода/вывода. Таймеры, счетчики. Универсальный 

синхронный/асинхронный приемопередатчик. Система команд. Адресация. 

Программирование микроконтроллеров 

Ожидаемые результаты: 

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 

 

Логические устройства и микропроцессоры-5 кредитов 

Пререквизиты: Электроника, схематехника аналоговых устройств,  Основы 

электронной и измерительной техники 

Постреквизиты: Технология цифровой связи, Основы IPтелефонии 

Цель: изучение основ логической алгебры и теории логических цепей.  

Краткое описание дисциплины Мультивибраторы. Сочетание цифровых 

устройств. Приложения и устройства арифметической логики. Типы аналоговых и 

цифровых устройств. Триггеры. Последовательные и параллельные счетчики. Регистры. 

Аналого-цифровые преобразователи. Цифро-аналоговые преобразователи. Устройства 

хранения данных. Микропроцессорные вычислительные устройства и компьютеры. 

Архитектура микропроцессорных вычислительных устройств. Способы организации 

памяти. Создание компьютера на основе микропроцессора (IPC) . 

Ожидаемые результаты: 

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. 

 

Линии связи- 5 кредитов 

Пререквизиты:Основы радиотехники и телекоммуникации 

Постреквизиты:Волоконно-оптические системы передачи, Радиопередающие и 

радиоприемные устройства, Цифровые системы передачи  

Цель: изучение линий связи; каналов связи; кабелей, их транспортирование и 

планирование; оптического кабеля; видов электроснабжения; частотных диапазонов 

направляющих систем. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина рассматривает изучение линий связи, 

кабелей, их транспортирование, планирование, знакомство с оптическими кабелями, 

знакомство с видами электроснабжения, сравнение с линиями связи, линиями связи, 

каналами связи, частотными диапазонами направляющих систем. 

Ожидаемые результаты: 

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 

в их характеристик. 

 

Направляющие системы электросвязи-5 кредитов 

Пререквизиты: Основы радиотехники и телекоммуникации 

Постреквизиты: Волоконно-оптические системы передачи, Радиопередающие и 

радиоприемные устройства, Цифровые системы передачи  

Цель: изучение конструкции и закономерностей построения направляющих систем 

электросвязи. 

Краткое описание дисциплины: электрические, оптические, физико-механические 

характеристики линий связи; методы проектирования, строительства и технической 

эксплуатации линий связи; применение мер защиты от воздействия внешних 

электромагнитных полей; коррозия оболочек кабелей в системе электросвязи. 

Ожидаемые результаты: 

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. 

 

Телекоммуникационные системы и сети связи-5 кредитов 

Пререквизиты: Цифровые устройства и микропроцессоры, Технологи 

беспроводной связи,  Моделирование систем телекоммуникации 

Постреквизиты: Цифровые коммуникационные системы  

Цель: изучение основ построения телекоммуникационных систем и сетей.  

Краткое описание дисциплины: Основные тенденции развития 

телекоммуникационных систем. Методы передачи данных и виды связи 

мультиплексирования частотного распределения. Системы аналоговой передачи и связи. 

Системы цифровой передачи и связи. Затухание сигнала, волновое сопротивление сети. 

Теоретические основы технической эксплуатации оборудования сотовой связи. 

Ожидаемые результаты: 

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. 

 

Сети телекоммуникаций-5 кредитов 

Пререквизиты: Цифровые устройства и микропроцессоры, Технологи 

беспроводной связи,  Моделирование систем телекоммуникации 

Постреквизиты: Цифровые коммуникационные системы  

Цель: изучение построения и использования сетей телекоммуникаций, 

применяемых в различных технологиях, использующих различные протоколы и 

интерфейсы.  

Краткое описание дисциплины: современные технические и программные 

средства взаимодействия с ЭВМ; теоретические основы архитектурной и 

системотехнической организации вычислительных сетей, построения сетевых протоколов, 

основы Интернет-технологий; методы обработки информации; современные сетевые 

технические и программные средства; модели и структуры информационных сетей, 

оценки их эффективности. 

Ожидаемые результаты: 

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 

 

Технология цифровой связи- 5 кредитов 

Пререквизиты: Основы радиотехники и телекоммуникации, Технология 

беспроводной связи, Линии связи 

Постреквизиты: Цифровые коммуникационные системы, написание дипломной 

работы 

Цель:  изучение принципов и методов передачи и обработки цифровых сигналов.  

Краткое описание дисциплины: Современные цифровые системы связи. 

Обработка сигналов в цифровых источниках связи. Кодирование источника информации. 

Низкочастотная модуляция и демодуляция. Характеристики канала связи. Кодирование 

информации при передаче по каналу связи. Помехоустойчивое кодирование. Шифрование 

и дешифрование. Линия связи «точка-точка». Методы множественного доступа. 

Ожидаемые результаты: 

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. 

 

Системы сотовой связи- 5 кредитов 

Пререквизиты: Основы радиотехники и телекоммуникации, Технология 

беспроводной связи, Линии связи 

Постреквизиты: Цифровые коммуникационные системы, написание дипломной 

работы 

Цель: изучение организации беспроводных сетей, принципов их построения, 

протоколов поддержки перспективных технологий мобильной связи.  

Краткое описание дисциплины: Перспективные спутниковые системы мобильной 

связи. Персональные технологии и стандарты сотовой связи. Эффективное межсетевое 

взаимодействие технологий 2G/3G/4G/5G. Развитие стандарта LTE и широкополосной 

связи. Принципы многостанционного применения с частотным разделением (МДЧР), их 

особенности. Системы мобильной связи. Новые системы беспроводной связи. Топология 

и стандарты беспроводной связи. Сетевое оборудование. Защита беспроводной сети. 

Ожидаемые результаты: 

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. 

 

Волоконно-оптические системы пердачи- 4 кредитов 

Пререквизиты: Линии связи, Основы радиотехники и телекоммуникации, Теория 

передачи электромагнитных волн 

Постреквизиты: Цифровые коммуникационные системы, написание дипломной 

работы 

Цель: изучение современных методов решения задач передачи информации в 

волоконно-оптических сетях.  



Краткое описание дисциплины: применение света для передачи информации; 

организация волоконно-оптической связи; профиль показателя преломления; 

распространение оптических лучей в ступенчатом световоде; типы лучей; 

распространение оптических лучей в градиентном световоде; моды световодов; типы 

световодов и их основные характеристики; оптические кабели; пассивные компоненты 

ВОЛС; активные компоненты ВОЛС; основы технической эксплуатации ВОЛС. 

Ожидаемые результаты: 

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 

 

Цифровые системы пердачи- 4 кредитов 

Пререквизиты: Линии связи, Основы радиотехники и телекоммуникации, Теория 

передачи электромагнитных волн 

Постреквизиты: Цифровые коммуникационные системы, написание дипломной 

работы 

Цель: изучение многоканальных цифровых распределительных систем; 

плезиохронный цифровой рост; принципа построения цифровых устройств; структурной 

схемы терминальной станции и узлов первичного цифрового оборудования; принципов 

временной группировки; принципов разработки структурных схем высокоступенчатых 

станций цифрового вещания; построения цифрового канала и его параметров; контроля 

основных параметров качества передачи по каналам и трактам цифрового вещания. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина рассматривает технические задачи 

многоканальных цифровых передающих систем; плезиохронный цифровой рост; принцип 

построения цифровых устройств; методы построения аналоговых и цифровых аналоговых 

преобразователей сигналов; кодеки; структурная схема терминальной станции и узлы 

первичного цифрового оборудования; принципы временной группировки; разработка 

структурных схем высокодоступных цифровых передающих станций; создание цифрового 

канала и его параметров; рассмотрение контроля основных параметров качества передачи 

по каналам и путям цифрового вещания. 

Ожидаемые результаты: 

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. 

 

Технологии беспроводной связи- 5 кредитов 

Пререквизиты: Основы радиотехники и телекоммуникации,  Электроника и 

схематехника аналоговых устройств 

Постреквизиты: Технология цифровой связи, Основы IPтелефонии, Основы 

сотовой связи 

Цель: изучение архитектуры, протоколов, характеристик стандартных сетей Wi-Fi. 

Краткое описание дисциплины: Размещение широкополосных сетей Wi-Fi. Выбор 

беспроводных сетей. Приложения на платформе NXP Jennic. Системы оптимизации 

сетевой инфраструктуры. Повышение надежности беспроводных сетей в условиях 

дистанционного управления. Частотное планирование, проектирование городских 

широкополосных беспроводных сетей и систем операторского класса. Управление 

качеством сетей городского масштаба, оценка их показателей. Автоматизация 

проектирования сетей Wi-Fi. Моделирование зоны покрытия сети. Выбор и установка 

беспроводного оборудования. 

Ожидаемые результаты: 

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;  

Владеть: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. 
 
Основы сетевых технологий-5кредитов 

Пререквизиты: Основы радиотехники и телекоммуникации,  Электроника и 

схематехника аналоговых устройств, Теория электрической связи 

Постреквизиты: Технология цифровой связи, Основы IPтелефонии, Основы 

сотовой связи 

Цель: изучение основ проектирования и построения вычислительной сети; базовых 

понятий компьютерных сетей.  

Краткое описание дисциплины: модель взаимодействия открытых систем OSI и 

стеком протоколов TCP/IP; топологии; архитектура и аппаратное обеспечение 

компьютерной сети; принципы функционирования беспроводных сетей; технологии 

глобальных сетей. 

Ожидаемые результаты: 



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, 

межсетевые экраны и средства обнаружения  вторжений для защиты информации в сетях; 

Владеть:методами использования программных средств для решения практических 

задач информационного обмена на базе сетевых технологий. 

Быть компетентным:  проводить анализ показателей качества сетей и систем связи; 

 

Моделирование систем телекоммуникации-4 кредитов 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, Алгоритмизацияи 

программирования 

Постреквизиты: Основы IPтелефонии, Сети телекоммуникаций 

Цель: изучение математического моделирования радиотехнических устройств и 

систем.  

Краткое описание дисциплины: Методология построения математических 

моделей систем телекоммуникаций. Моделирование сигналов на основе преобразования 

Лапласа. Основы математического программирования. Постановка задачи линейного 

программирования. Импульсная переходная характеристика. Дифференциальные 

уравнения линейных цепей. Математические модели функционирования узлов систем 

телекоммуникаций. Метод Эйлера-Коши. 

Ожидаемые результаты: 

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. 

 

Компьютерные сети в телекоммуникации-4 кредитов 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, Алгоритмизацияи 

программирования 

Постреквизиты: Основы IPтелефонии, Сети телекоммуникаций 

Цель: изучение возможности использования методов и средств компьютерной 

графики и геометрического моделирования в области телекоммуникации.  

Краткое описание дисциплины: При изучении дисциплины рассматриваются 

следующие аспекты: технология изготовления приборов; назначение, возможности и 

общие принципы построения графической среды LabVIEW; составные части приборов – 

лицевая панель, блок-схема, соединительная панель; создание, редактирование и отладка 

ВП; подпрограммы ВП; циклы; массивы; кластеры; графическое хранилище данных; 

управление интерфейсом пользователя; реализация передачи данных и параметров 

системы; реализация радиоизмерительных и радиоэлектронных приборов; реализация 

цифровых и промышленных схем. 

Ожидаемые результаты: 



Знать: технологии и принципы построения компьютерных сетей;принципы 

функционирования и взаимодействия аппаратных и программных средств компьютерной 

техники;способы настраивания ОС MіcrosoftWіndows для работы в сетях;сетевые 

прикладные программы.  

Уметь: использовать вычислительные системы впрофессиональной;подключать ПК 

к сетям, и работать в нихсоздавать 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.  



4 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр в области информационно - коммуникационные 

технологий по образовательной  программе  

6В06200-Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

 

1 

БД TvIO 4225 Телевидение и обработка 

изображений 

 

5 

 

 

7 

  БД SVV 4225 Системы видеонаблюдения и 

видеоконтроля 

   

  2 

ПД SRSP 4310 Спутниковые радионавигационные 

системы пердачи 

 

5 

 

 

7 

 ПД TOSSPO 4310 Теоретические основы системы 

связи с подвижными объектами 

 

 

Телевидение обработка изображений-5 кредитов 

Пререквизиты: Волоконно-оптические системы передачи, основы радиотехники и 

телекоммуникации, Линии связи  

Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы 

Цель изучение аналогово-цифрового преобразования TV-сигнала; различных 

структур и форматов дискретизации; формирования, передачи и приема видеосигнала на 

PDP, LCD и QLED-экранах, а также алгоритмов обработки, положенных в основу 

MPEG1,2,4,7; анализа обзора телевещания и перспектив его развития. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина рассматривает основы схемотехники 

и элементную базу современных телевизионных приемников, основные методы и приемы 

преобразования сигналов и телевизионной техники; принципы построения антенно-

фидерных систем на телевидении, устройство черно-белого телевизионного сигнала; 

цветное телевидение; систему цветного телевидения; приемные телевизионные 

устройства; светосигнальные преобразователи; электронно - лучевые трубки; 

Ожидаемые результаты: 

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 

 

Системы видеонаблюдения и видеоконтроля-5 кредитов 

Пререквизиты: Волоконно-оптические системы передачи, основы  

Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы  

Цель: изучение основ построения систем видеонаблюдения и видеоконтроля. 

Краткое описание дисциплины: История развития систем видеонаблюдения. 

Цифровая регистрация. Передача видео на расстояние. Основные компоненты систем 

видеонаблюдения. Классификация и выбор компонентов системы видеонаблюдения для 

оборудования объектов. Требования к каналам передачи видеосигнала. 

Ожидаемые результаты: 



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 

 

Спутниковые радионавигационные системы- 5 кредитов 

Пререквизиты: Технология цифровой связи, Технология беспроводной связи, 

Системы сотовой связи 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Написание и защита дипломной работы 

Цель: изучение построения систем спутниковой связи, используемых для передачи 

информации; принципов оснащения спутниковых ретрансляторов и наземных станций. 

принципов построения множества доступных сетей телерадиовещания сигналов, 

используемых на спутниковых каналах.  

Краткое описание дисциплины: особенности построения современных 

космических и наземных систем радиосвязи и их роль в связях нового поколения; общие 

функциональные схемы космических и радиорелейных систем радиосвязи и их 

технические характеристики; общая концепция построения радиорелейных и спутниковых 

систем связи; диапазоны частот; методы модуляции и кодирования в цифровых сетях 

радиосвязи; приёмопередающая аппаратура радионавигационных и спутниковых систем 

связи. 

Ожидаемые результаты: 

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. 

 

Теоретические основы системы связи с подвижынми объектами-5 кредитов 

Пререквизиты: Технология цифровой связи, Технология беспроводной связи, 

Системы сотовой связи 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Написание и защита дипломной работы 

Цель: изучение системы связи с подвижными объектами; способов организации 

радиосвязи; правил построения связи в системе подвижной радиосвязи; видов мобильных 

телефонов; трафика и емкости системы сотовой связи; расчета количества каналов; 

методов многоканального доступа; кодового разделения каналов; системы GSM. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина рассматривает системы связи с 

подвижными объектами; способы организации радиосвязи; правила построения связи в 

системе подвижной радиосвязи; виды мобильных телефонов; трафик и емкость системы 

сотовой связи; расчет количества каналов; методы многоканального доступа; кодовое 

разделение каналов; система GSM в широком смысле. 

Ожидаемые результаты: 



Знать: общие принципы построения сетей и систем подвижной связи 4-го 

поколения, основные параметры радиоканалов и методы определения этих параметров; 

основные методы расчета энергетических параметров систем и технических параметров 

сетей; назначение и функциональные схемы центров подвижной радиосвязи, структурные 

схемы базовых и абонентских станций; принципы построения системы сетевого 

управления и способы многостанционного доступа, технические параметры и стандарты 

систем связи 4-го поколения; 

Уметь: рассчитывать медианное отношение сигнал-шум и сигнал-помеха на входе 

приемных станций и статистические параметры для этих отношений; рассчитывать и 

выбирать основные энергетические показатели и параметры аппаратуры: радиус ячейки, 

ЭИИМ, чувствительность приемника и т. п., исходя из существующих норм на качество 

канала и реальных параметров трассы; разрабатывать частотно-территориальный план для 

заданной местности, оптимизировать архитектуру сети подвижной радиосвязи по 

комплексным критериям эффективности. 

Иметь представление: о тенденциях развития подвижной радиосвязи, о 

закономерностях, определяющих связь между показателями качества каналов, 

энергетическими параметрами системы, показателями эффективного использования полос 

частот и мощности, экономическими показателями сетей и систем связи 4-го поколения. 
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Білім беру бағдарламасы 6В06200 –Радиотехника, электроника и 

телекоммуникациялар 

Академиялық дәрежесі: 6В06200-Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық - 

коммуникациялық технологиялар саласындағы бакалавр 

(2021-2022 оқу жылының қабылдауына) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Элективті пәндер каталогының мазмұны 

 

1 курс 

 

№ Цикл Коды және атауы 

 

Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В06200-Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық - 

коммуникациялық технологиялар саласындағы бакалавр 
 

 

1 

 

ЖББП KSZhKMN 1111 Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері     

 

 

5 

 

 

 

1 

 
ЖББП EKKIKD 1111 Экономика және кәсіпкерлік, 

көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары    

ЖББП ETK 1111 Экология және тіршілік қауіпсіздігі      

 
 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері - 5 кредит 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Құқық негіздері (Мектеп курсы) 

Постреквизиттер: Философия 

Мақсаты: Әлеуметтік және жеке құқықтық сананы бағалау қабілетін қалыптастыру, 

құқықтық мәдениетті, стресске қарсы азаматтық белгілерді қоғамға қарсы құбылыс 

ретінде қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы оқиғаларды талдау 

дағдыларын игереді, нормативтік-құқықтық актілерді біледі. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Құқық пәнінің идеологиялық және саяси бағыты 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негіздері Қазақстан Республикасының 

құқықтық білімді жетілдіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру 

жөніндегі ұлттық заңнамасынан туындайтын міндеттермен анықталады. Бұл пәннің 

әдіснамалық бағыты: - ел және құқық туралы теориялық білімдерді, олардың өзара іс-

қимылы мен адам және қоғам өміріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлықтың 

рөлін жүйелі зерттеуді болжайды. Бұл пән қоғамдық рәсімдерді басқару үшін құқықтық, 

экономикалық және басқа да ықпал ету құралдарын пайдаланатын мемлекеттік 

тетіктердің қызметін көрсетуге мүмкіндік береді; қазіргі қоғамның әлеуметтік, 

экономикалық және саяси мәселелерін шешуде әлеуметтік реттеушілердің бірі ретіндегі 

құқықтың, сондай-ақ этиканың, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы, дін, әдет-

ғұрып және т.б. нақты мүмкіндіктерін көрсетуге мүмкіндік береді; құқықтық жүйенің 

тарихи сабақтастығы өзінің де, шетелдік тәжірибенің де "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің құқықтары мен негіздері" шеңберінде мемлекет пен құқық сыбайлас 

жемқорлық ұғымын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы хабардарлықты 

ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін ашады, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнаманы және сыбайлас жемқорлық қылмыстар үшін заңдық 

жауапкершілікті зерделейді. Алынған білім әлеуметтік жүйені дамытудың жалпы 

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

хабардарлықты түсінуге көмектеседі. 

Күтілетін нәтижелер: 
Білуі керек: Құқық негіздері, Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі 

ережелері; Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; сыбайлас 

жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; 

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

Істей алу керек: оқиғалар мен іс-әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан 

талдау және қажетті нормативтік актілерге жүгіне білу; қолданыстағы заңнамаға 



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

және құқықтық мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс істеу; сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алудың рухани-адамгершілік тетіктерін іске қосу. 

Дағдылы болу:  құқықтық мәселелер бойынша, қазіргі кезеңде нормаларды қолдану 

мәселелері бойынша пікірталастар жүргізу; түрлі құжаттарды құқықтық талдау; мүдделер 

қақтығысы және моральдық таңдау жағдайларын талдай білу; сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті жетілдіру; мүдделер қақтығысы жағдайындағы іс-әрекеттер; 

Құзыретті болуы тиіс: құқықтық мәселелер бойынша пікірсайыс жүргізуде және 

құқықтық нормаларды практикада қолдануда; сыбайлас жемқорлықтың пайда болу 

себептері мен шығу тегі мәселелерінде; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары 

және оның әртүрлі көріністері мәселелерінде құзыретті болуы тиіс. 

 

Экономика және кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары   -5 кредит 

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

Постреквизиттер: Жоғ.мат I, Кәсіпорын экономикасы 

Мақсаты: студенттердің табысқа жету ықтималдығымен кәсіпкер болуға 

бейімділігіне әсер ететін іскерлік және кәсіпкерлік Дағдылар мен тәжірибені 

қалыптастыру. Кең ауқымды мәселелермен, білікті жұмыс күшімен, көші-қонмен және 

кәсіпкерлікке қатынасымен тығыз байланысты іскерлік және кәсіпкерлік Дағдылар мен 

құзыреттер мәселелері қарастырылады. Пән инновациялық шешімдер қабылдауға ықпал 

ететін кәсіпкерлік және сыни ойлауды дамытуға көмектеседі. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пәнді оқу студенттердің жетістікке жету 

ықтималдығымен кәсіпкер болуға бейімділігіне әсер ететін іскерлік және кәсіпкерлік 

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

қонмен және кәсіпкерлікке қатынасымен тығыз байланысты іскерлік және кәсіпкерлік 

Дағдылар мен құзыреттер мәселелері қарастырылады. Пән кәсіпкерлік ойлауды дамытуға 

көмектеседі және студенттерді инновациялық шешімдер қабылдауға ықпал ететін 

кәсіпкерлік Дағдылар мен сыни ойлауға үйретеді. 

Күтілетін нәтижелер: 
Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтары; негізгі 

тұжырымдамалар, экономикалық ойдың ұзақ эволюциясы кезінде құрылған; нарықтық 

механизмнің жұмыс істеу принциптері, өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік 

әсер ету; кәсіпкерлік идеяларды қалыптастыру әдістері; кәсіпкерлік қызметтің құқықтық 

аспектілері;, 

Істей алу керек:  экономикалық құбылыстар мен процестер көріністерінің мәні мен 

нысандары туралы білімді жүйелеу; экономикалық құбылыстарды ғылыми тану әдістерін 

практикада қолдану. 

Дағдылы болу: ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-экономикалық 

дамуының жай-күйі мен үрдістерін талдау және бағалау; экономикалық проблемаларды 

шешу кезіндегі пәнаралық тәсіл; өмір бойы біліктілікті арттыру үшін білім меңгеру; 

Құзыретті болуы тиіс: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды 

қалыптастыруға қабілетті болу; экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді 

меңгеру 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі- 5 кредит 

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

Постреквизиттер: Постреквизиттер: еңбекті қорғау, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: қоршаған ортаның тірі организмдерінің негізгі ерекшеліктерін, 

биосфераның функционалдығын, зиянды, зақымдайтын факторлардан, техногендік және 

әлеуметтік сипаттағы, қауіптерден қорғау қауіптерінен, авариялар, апаттар, табиғи апаттар 



салдарын жою жөніндегі оқиғалардан, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты табиғи 

пайдаланудан адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Экологиялық ойлауды қалыптастыру және төтенше 

жағдайлардың алдын алу мүмкіндігі, қоршаған ортаның қазіргі жағдайы, табиғи 

экожүйелер және техносфералар. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтарын; 

қоршаған орта компоненттерін қорғаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін; қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы заңнама негіздерін,тұжырымдамалар, стратегиялар, орнықты 

даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің 

практикалық тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздері; қауіпсіз 

өндірістік процестерді ұйымдастыру қағидаттары; 

Істей алу керек:  табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің 

қоршаған ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізу; 

Дағдылы болу: экожүйелер мен тұтастай биосфераның құрауыштарын зерттеу; 

экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы жағдайларын 

анықтау; табиғатты қорғау міндеттері; қоршаған орта мониторингінің стандартты 

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

құрауыштары мен құрауыштарына техногендік әсер ету дәрежесін бағалау; 

Құзыретті болуы тиіс: тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау мәселелері 

бойынша ғылыми-теориялық базалық білімді меңгеру және оларды теориялық және 

практикалық міндеттерді шешу үшін қолдану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 курс 

 

№ Цикл Коды және атауы 

 

Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В06200-Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық - коммуникациялық технологиялар 

саласындағы бакалавр 
 

1 

БП AB 2215 Алгоритмдеу және бағдарламалау  

5 

 

 

3 

 
БП TP 2215 Бағдарламалау технологиясы 

 

2 

БП RM 2216 Радиотехникалық материалдар  

4 

 

 

3 

 
БП ETM 2216 Электр техникалық материалдар 

 

3 

БП AKES 2212 Аналогтық құрылғылардың 

электроника және схематехникасы 

 

5 

 

 

4 

 БП SKS2212 Сандық құрылғылардың схематехникасы 

 

Алгоритмдеу және бағдарламалау-5 кредит 

Пререквизиттер: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, шет тілі 

Постреквизиттер:Телекоммуникациялық жүйелерді модельдеу, Сандық 

құрылғылар және микропроцессорлар. 

Мақсаты Алгоритмдер теориясының негіздерін; алгоритмдердің тиімділігін 

талдауды; алгоритмдік ойлауды; жазудың негізгі нысандары мен алгоритмдердің 

типтерін; бағдарламалау тілдері мен трансляциялау әдістерін; жүйелік және қолданбалы 

бағдарламалауды; деректер қоры мен сараптамалық жүйелерді зерттеу. Есептеу 

математикасының әдістерін қолдануға негізделген бағдарламалау дағдыларын игеру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Алгоритмдеу және бағдарламалау" курсы 

компьютерді шешу үшін қолданылатын алгоритмдер мен есептер бағдарламаларын өңдеу 

мәселесін игеруге арналған. Алгоритмизацияның негізгі аспектілерін зерттеу және істерді 

шешуге арналған бағдарламалық шешімдерді әзірлеу. Мақсаты-студенттерде алгоритмдер 

мен бағдарламаларды құрудың шығармашылық әдістерін, сонымен қатар студенттердің 

әртүрлі мәселелерді шешу қабілеттерін дамыту. Тапсырмалар оқушылардың логикалық 

ойлауын және Алгоритмдеу дағдыларын (қарапайым операцияларды жүйелі түрде 

тағайындау) үйрету үшін компьютерлерді қолданады. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: объектіге бағытталған бағдарламалаудың әдістері мен құралдарын білу; 

бағдарламалаудың заманауи тілдерін білу 

Істей алу керек: деректердің құрамын, құрылымын, оларға шектеулерді анықтау 

және шешім таңдау мақсатында қойылған міндетті талдау; әртүрлі типтегі деректерді 

манипуляциялаумен байланысты есептерді шешу үшін алгоритмдер әзірлеу 

Дағдылы болу:жүйелердің сипаттамаларын есептеу , алгоритмдер мен 

бағдарламаларды әзірлеу, түзету кодтарын, тиімді кодтау әдістері мен алгоритмдерін құру 

бойынша 

Құзыретті болуы тиіс: жобалау-конструкторлық және эксперименттік-зерттеу 

қызметін жүзеге асыру үшін визуалды бағдарламалау ортасын пайдалану 

 

Бағдарламалау технологиясы-5 кредит 

Пререквизиттер: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, шет тілі 

Постреквизиттер:Телекоммуникациялық жүйелерді модельдеу, Сандық 

құрылғылар және микропроцессорлар. 

Мақсаты: компьютерлік бағдарламалау технологиясын зерттеу.  



Пәннің қысқаша сипаттамасы: компьютерлік бағдарламалау саласындағы негіздер 

мен арнайы дағдылар; құрылымдық логика және компьютерлік бағдарламаларды жобалау; 

алгоритмдерді әзірлеу және деректер құрылымын талдау негіздері; Компьютерлік 

ұйымдастыру және сәулет негіздері; компьютерлік операциялық жүйелер негіздері; 

компьютерлік желілік технологиялар негіздері; Компьютерлік бағдарламалаудың 

заманауи, объектіге бағытталған тілдері. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: ақпараттық технология дегеніміз не; ақпараттық технологиялардың 

түрлері;ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу негіздерін; ақпараттық 

технологиялардың негізгі ұғымдары; әр түрлі ақпараттық технологияларды пайдаланудың 

жалпы принциптері; әр түрлі ақпараттық технологиялардың ерекшеліктері; ақпараттық 

технологиялармен жұмыс істеудің жалпы тәсілдері. 

Істей алу керек:  әр түрлі ақпараттық технологияларды қолдану; ақпараттық 

технологиялардың түрлерін ажырату. 

Дағдылы болу:нақты ақпараттық технологиялармен; ақпаратты оңтайлы өңдеу 

үшін әр түрлі ақпараттық технологиялар ресурстарын пайдалану. 

 

Радиотехникалық материалдар-4 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары.мат I, жоғары.мат II, Физика I 

Постреквизиттер: Аналогты құрылғылардың электроникасы және сұлбатехникасы, 

электрондық және өлшеу техникасының негіздері, цифрлық құрылғылардың 

схемотехникасы 

Мақсаты: радиотехникалық материалдардың негізгі кластарының қасиеттерін және 

оларды радиоэлектрондық аппаратураның бөлшектері мен құрылғыларын жасау үшін 

қолдануды зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: кристалды және аморфты денелер. Кристалдану 

және балқу процестері. Материалдардың құрылымын талдау: жұқа құрылым, микро және 

макроқұрылым. Металдардың құрылымы, кристалл торлары мен кристалдардың түрлері. 

Кристалдар мен поликристалдар қасиеттерінің квазотропиясы және квази-изотропиясы. 

Әр түрлі материалдардағы Полиморфизм немесе аллотропия. Электрлік қасиеттері 

бойынша электр радиоматериалдарды жіктеу. Өткізгіштердің жіктелуі. Өткізгіштердегі 

физикалық процестер. Әртүрлі қолданылатын өткізгіш материалдар мен қорытпалар. 

Жылжымалы байланыстарға арналған материалдар. Жоғары кедергісі бар материалдар. 

Фильмдер төзімді материалдар. Дәнекерлер. Флюстер. Контакторлар 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: негізгі жартылай өткізгіштер, олардың құрылымы мен қасиеттері; 

жартылай өткізгіштердегі физикалық процестердің мәні; кремний мен оның 

қосылыстарының негізгі қасиеттері; германия және оның қосылыстары; селенидтердің, 

теллуридтердің, кремний карбидінің негізгі қасиеттері, материалды тұрақты және 

ауыспалы өріспен магниттеу процестерінің мәнін 

Істей алу керек:  материалдарды қасиеттері мен сыртқы түрі бойынша жіктеу; мыс 

және мыс қорытпаларының маркаларын ажырату; алюминий және оның қорытпаларының 

маркаларын шифрын шешу; магний қорытпаларының маркаларын шифрын шешу; 

қойылатын талаптарға байланысты тығыздығы төмен материалдарды таңдау; титан және 

бериллий қорытпаларының маркаларын шифрын шешу 

Дағдылы болу:электрлік оқшаулау материалдарын сыртқы түріне қарай 

ажыратыңыз. 

Құзыретті болуы тиіс:диэлектрлік материалдардың негізгі параметрлерін есептеу; 

диэлектриктерді поляризация түрі бойынша жіктеу, белсенді диэлектриктердің 

параметрлерін есептеу және олардың сипаттамаларын құру. 

 

Электр техникалық материалдар-4 кредит 



Пререквизиттер: Жоғары.мат I, жоғары.мат II, Физика I 

Постреквизиттер:Аналогты құрылғылардың электроникасы және сұлбатехникасы, 

электрондық және өлшеу техникасының негіздері, цифрлық құрылғылардың 

схемотехникасы 

Мақсаты: электротехникалық материалдардың негізгі кластарының қасиеттерін 

және оларды электротехникалық жабдықтың бөлшектері мен құрылғыларын жасау үшін 

қолдануды зерттеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: металдардың құрылымы, кристалл торлары мен 

кристалдардың түрлері. Электрлік қасиеттері бойынша электротехникалық 

материалдарды жіктеу. Өткізгіштердің жіктелуі. Өткізгіштердегі физикалық процестер. 

Әртүрлі қолданылатын өткізгіш материалдар мен қорытпалар. Жоғары кедергісі бар 

материалдар. Диэлектриктер. Фильмдер төзімді материалдар. Дәнекерлер. Флюстер. 

Контакторлар. Құрамы. 

Күтілетін нәтижелер: 
Білуі керек: радиоэлектрондық құрылғыларда нақты қолдану үшін олардың 

қасиеттерін талдау негізінде материалдарды таңдау; анықтамалық материалдар бойынша 

электрондық құрылғыларға арналған радиокомпоненттерді таңдау; 

Істей алу керек: электротехникалық материалдардағы физикалық құбылыстардың 

ерекшеліктері; типтік радиокомпоненттердің параметрлері мен сипаттамалары; 

Дағдылы болу:  материалдар мен радиокомпоненттерді дұрыс таңдауда.Дағдысы 

болу керек: материалдар мен радиокомпоненттерді дұрыс таңдауда. 

Диэлектрлік материалдардың негізгі параметрлерін есептеу; диэлектриктерді 

поляризация түрі бойынша жіктеу белсенді диэлектриктердің параметрлерін есептеу және 

олардың сипаттамаларын құру 

 

Аналогты құрылғылардың электроникасы және схемотехникасы-5 кредит 

Пререквизиттер: Радиотехникалық материалдар, физика- жартылайөткізгішті 

қондырғылардың техникалық негіздері 

Постреквизиттер: Сандық құрылғылар мен микропроцессорлар, телекоммуникация 

жүйелерін модельдеу 

Мақсаты: Сандық құрылғылар схемотехникасының негіздерін; сандық 

құрылғыларды логикалық синтездеу әдістерін зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: сандық техниканың арифметикалық және өзара 

әрекеттесетін негіздері; схеманы құру ережелері және сандық құрылғыларды құру 

принциптері; сандарды кодтау; кодтағы арифметикалық операциялар; функцияларды 

ұсынудың канондық формалары; элементтердің сандық қосылыстарының 

схемотехникасы; резисторлық-транзисторлық логика (РТЛ) және диодтық-транзисторлық 

логика (ДТЛ); эмитенттік-байланысқан логиканың логикалық элементтері (ЭСЛ); 

интегралды инъекциялық логика (И2Л); триггерлер; регистрлер; есептегіштер; жиілікті 

бөлгіштер; бағдарламаланатын функционалдық құрылымдарКүтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: негізгі аналогтық құрылғылардың және олардың негізгі элементтерінің 

жіктелуі мен жұмыс істеу принциптері, дифференциалды және операциялық 

күшейткіштердің ерекшеліктері мен негізгі параметрлері, кері байланысы бар 

операциялық күшейткіштер негізіндегі сызықтық және сызықты емес тізбектер; 

Істей алу керек:  көп сатылы күшейткіштерді, шешуші күшейткіштерді, белсенді 

сүзгілерді, синусоидалы тербеліс генераторларын, түрлендіргіштерді, компараторларды 

құрыңыз және АЭУ есептеулерін жүргізіңіз; 

Дағдылы болу:күшейткіштердің негізгі сипаттамаларын алу (амплитудалық-

жиіліктік, фазалық жиіліктік, амплитудалық) және әртүрлі Аналогты схемалардың  

параметрлерін анықтау, элементтік базаны таңдау; 

Құзыретті болуы тиіс:: заманауи жартылай өткізгіш құрылғылардың физикалық 

принциптерін, Аналогты электронды элементтерді қолдана отырып құрылғыларды құру 



принциптерін, электрониканың элементтік базасының даму тенденциялары мен 

перспективаларын ұсынуда. 

 

Сандық құрылғылардың схематехникасы-5 кредит 

Пререквизиттер: радиотехникалық материалдар, Физика- жартылайөткізгішті 

қондырғылардың техникалық негіздері 

Постреквизиттер: Сандық құрылғылар мен микропроцессорлар, телекоммуникация 

жүйелерін модельдеу 

Мақсаты: Сандық құрылғылар схемотехникасының негіздерін; сандық 

құрылғыларды логикалық синтездеу әдістерін зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: пәнді оқу кезінде келесі аспектілер 

қарастырылады: сандық техниканың арифметикалық және өзара әрекеттесетін негіздері; 

схеманы құру ережелері және сандық құрылғыларды құру принциптері; сандарды кодтау; 

кодтағы арифметикалық операциялар; функцияларды ұсынудың канондық формалары; 

элементтердің сандық қосылыстарының схемотехникасы; резисторлық-транзисторлық 

логика (РТЛ) және диодтық-транзисторлық логика (ДТЛ); эмитенттік-байланысқан 

логиканың логикалық элементтері (ЭСЛ); интегралды инъекциялық логика (И2Л); 

триггерлер; регистрлер; есептегіштер; жиілік бөлгіштер; бағдарламаланатын 

функционалдық құрылымдар 

Күтілетін нәтижелер: 
Білуі керек: сандық интегралды элементтердің жұмыс принципі, олардың жіктелуі 

және таңбалануы, олардың схемалық диаграммалардағы шартты графикалық белгіленуі, 

интегралды дизайндағы зерттелетін функционалды түйіндердің құрылымы, олардың 

параметрлері, Сандық микросхемалар негізінде құрылған зерттелген құрылғылардың 

жұмыс принципі, комбинациялық схемалар мен сандық машиналарды есептеу және 

синтездеу әдістері; 

Істей алу керек:тәжірибеде кездесетін интегралды схемалардағы типтік 

құрылғыларды есептеу әдістері, микропроцессорлық жүйелердің құрамы мен мақсаты; 

Дағдылы болу:интегралдық және микропроцессорлық техникамен жұмыс істеу, 

қойылған міндеттерді шешу үшін техникалық әдебиет пен анықтамалықтарды пайдалану, 

эксперименттік зерттеу, өлшеу аспаптарының тораптарын және интегралдық және 

микропроцессорлық техника базасында технологиялық қондырғыларды автоматты 

бақылау және басқару жүйелерін жобалау 

Құзыретті болуы тиіс: цифрлық интегралды схемалар негізінде жасалған 

құрылғыларды әзірлеу және пайдалану мәселелерінде . 

 

  



3 курс 
 

 

№ Цикл Коды және атауы 

 

Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В06200-Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық - коммуникациялық технологиялар 

саласындағы бакалавр 
 

1 

БД ETTT 3214 Электромагниттік толқындарды тарату  

теориясы 

 

5 

 

 

 

5 

 

 
БД AFK 3214 Антенна-фидер құрылғылар 

 

2 

БД SKM 3217 Сандық құрылғылар және 

микропроцессорлар 

 

5 

 

 

5 

 БД LKM 3217 Логикалық құрылғылар және 

микропроцессорлар 

 

3 

БД BZh 3218 Байланыс желісі  

5 

 

 

5 

 
БД EBBZh 3218 Электр байланысының бағыттаушы 

жүйелері 

 

4 

БД TZhBZh 3223 Телекоммуникациялық жүйелер және 

байланыс желілері 

 

5 

 

 

6 

 БД TZh 3223 Телекоммуникация желісі 

 

5 

БД SBT 3222 Цифрлық байланыс технологиялары  

5 

 

 

6 

 
БД YBZh 3222 Ұялы байланыс жүйелері 

 

6 

БД TOBZh 3219 Талшықты-оптикалық беру жүйесі  

4 

 

 

6 

 
БД SZhT 3219 Цифрлік жүйелерді тарату 

 

7 

БД SBT 3221 Сымсыз байланыс технологиясы   

5 

 

 

5 

 
БД ZhTN 3221 Желілік технологиялар негіздері 

 

8 

БД TZhM 3224 Телекоммуникация жүйелерін 

модельдеу 

 

4 

 

 

5 

 БД TKZh 3224 Телекоммуникациядағы компьютерлік 

желілер 

 

 

Электромагниттік толқындардың берілу теориясы-5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары.мат I, жоғары.мат II, Физика I, Физика II 

Постреквизиттер: Цифрлық тарату жүйелері, цифрлық коммутациялық жүйелер 

Мақсаты: электромагниттік толқындардың негізгі заңдылықтары мен теңдеулерін 

зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: электромагниттік толқындардың сипаттамалары 

мен параметрлері. Электромагниттік толқындардың изотропты ортада және екі ортаның 

интерфейсінде таралуы. Электромагниттік толқындардың сәулеленуі. Бағыттаушы 

көздердегі электромагниттік толқындар. Көлемді резонаторлардағы электромагниттік 

толқындар. Жер бетінде электромагниттік толқындардың таралуы. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: Электрмагниттік өрістің сипаттамаларын есептеуді, тізбектері 

теориясының негіздері; функционалдық тораптары элементтерінің әрекет ету принциптері 



мен параметрлері; электрмагниттік өріс теориясының негіздері; электрмагниттік 

толқындардың сәуле шығарғыштармен сәулеленуі. 

Істей алу керек: электромагниттік өрістің сипаттамаларын есептеу, микротолқынды 

құрылғылардың негізгі параметрлерін есептеу, олардың параметрлерін өлшеу; 

электромагниттік толқындардың рефракция және дифракция негіздері туралы түсінікке ие 

болу; Радиотехника жүйелерінің электротехникалық шамаларын өлшеу; техникалық 

әдебиеттермен жұмыс істеу..  

Дағдылы болу:әр түрлі толқындарды құру мен таратудың практикалық мәселелерін 

шешу; электродинамика есептерін қою және оларды шешу Құзыретті болуы керек: 

электромагниттік толқындардың рефракциясы және дифракциясы негіздері туралы 

түсінік. 

Құзыретті болуы тиіс:: электромагниттік толқындардың сыну және дифракция 

негіздері туралы түсінікте. 

 

Антенна-фидерлік құрылғылар-5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары.матІ,Жоғары.матІІ, Физика I,Физика II 

Постреквизиттер: Спутниктік радионавигациялық жүйелер 

Мақсаты: генерацияның әртүрлі құрылғыларында кең радиодиапазонның 

электромагниттік тербелістері мен толқындарын пайдалану саласында білім, білік, 

дағдыларды қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: идеалды радиотарату теңдеуі; радиолокация 

теңдеуі; радиотарату режиміндегі антенна; радиотарату режиміндегі антенна; сәуле 

шығарғыш жүйесінің бағыттылығы; микротолқынды антенна параметрлерінің өзгеруі; 

антенна-фидер құрылғыларының түрлері; жазық сәуле шығарғыштар; жақын жердегі 

антенна жүйелері жұмысының ерекшелігі; кәсіби мақсаттағы антенна жүйелері; 

сканерлеуші антенналар; рамалық антенналар; жүгіруші толқын антенналары. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: радиобайланыс және радиоқолжетімділік жүйелеріндегі таратушы және 

қабылдаушы антенналардың әр түрлі типтерінің негізгі параметрлері және әрекет ету 

принциптері; жер - жердің жасанды серігі-жерде және радиотрассада әр түрлі 

диапазондағы радиотолқындардың таралуы кезінде болатын физикалық процестердің 

мәні, әр түрлі ортада, электромагниттік энергияны беру желілерінде және микротолқынды 

және оптикалық диапазондағы желілік құрылғыларда болатын электромагниттік 

процестер теориясының негіздері; 

Істей алу керек:  осындай радиолинийлердің сапалық көрсеткіштеріне әсер ететін 

құбылыстарды ескере отырып, әртүрлі мақсаттағы радиобайланыс жүйелерінің 

радиолинийлерін қабылдау және жұмыс сенімділігі нүктесінде өріс кернеулігін талдау 

және есептеу әдістерін практикада қолдану; экономика, Еңбек және қоршаған ортаны 

қорғау, эргономика және техникалық эстетика талаптарын қоса алғанда, оларды 

пайдалану жағдайларын ескере отырып, Радиобайланыс және радиоқолжетімділік 

жүйелерінің антенна-фидер құрылғылары конструкцияларының теориясы мен 

техникасының тиісті техникалық тапсырмаға және қазіргі даму деңгейіне; 

Дағдылы болу:өндіру, орнату және техникалық пайдалану кезінде антенна-фидер 

құрылғыларын бастапқы баптау және реттеу; 

Құзыретті болуы тиіс: антенна-фидерлік құрылғылардың негіздері туралы түсінік. 

 

Сандық құрылғылар және микропроцессорлар-5 кредит 

Пререквизиттер: Аналогты құрылғылардың электроникасы және сұлбатехникасы, 

электрондық және өлшеу техникасының негіздері 

Мақсаты: жедел және сақтау құрылғылары, енгізу-шығару интерфейстері сияқты 

микропроцессорлық жүйелердің элементтерін зерттеу.  



Пәннің қысқаша сипаттамасы: микроконтроллерлердің түрлері мен 

архитектурасы. Жад түрлері. Енгізу/шығару порттары. Таймерлер, есептегіштер. Әмбебап 

синхронды / асинхронды трансивер. Командалар жүйесі. Адрестеу. 

Микроконтроллерлерді бағдарламалау 

Білуі керек: ТТЛ және КМОП типтік серияларының цифрлық микросхемаларының 

архитектурасы мен құрамы; цифрлық жүйелер базасында технологиялық процестерді 

автоматтандырудың негізгі компоненттерінің құрамы мен мақсаты; Электрондық 

схемаларды автоматтандырылған модельдеу және жобалау әдістері мен құралдары; 

Істей алу керек: электрондық жүйелерді пайдалану; сандық басқару жүйелерімен 

байланысты нақты мәселелерді шешу үшін теориялық білімді қолдану; электрондық 

схемалардағы физикалық құбылыстарды зерттеу және талдау; 

Дағдылы болу:электронды аппаратурамен және бақылау-өлшеу аспаптарымен 

жұмыс істеу; технологиялық бақылау және басқару объектілеріне кіретін электрондық 

схемаларды диагностикалау және қызмет көрсету тәсілдері; сызбалар мен электрлік 

схемаларды ресімдеу, спецификацияларды құру; электрондық аппаратурамен және 

бақылау-өлшеу аспаптарымен жұмыс; технологиялық бақылау және басқару объектілеріне 

кіретін электрондық схемаларды диагностикалау және қызмет көрсету тәсілдері; сызбалар 

мен электр схемаларын ресімдеу, ерекшеліктер жасау; 

Құзыретті болуы тиіс: сандық технологиялар мен микропроцессорлық құрылғылар 

саласында 

 

Логикалық құрылғылар және микропроцессорлар-5 кредит 

Пререквизиттер: Аналогты құрылғылардың электроникасы және сұлбатехникасы, 

электрондық және өлшеу техникасының негіздері 

Постреквизиттер: Цифрлық байланыс технологиясы, IP телефония негіздері 

Мақсаты: логикалық алгебраның негіздерін және логикалық тізбектер теориясын 

зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Мультивибраторлар. Сандық құрылғылардың 

тіркесімі. Арифметикалық логиканың қосымшалары мен құрылғылары. Аналогты және 

сандық құрылғылардың түрлері. Триггерлер. Сериялық және параллель есептегіштер. 

Регистрлер. Аналогты-сандық түрлендіргіштер. Сандық-аналогтық түрлендіргіштер. 

Деректерді сақтау құрылғылары. Микропроцессорлық есептеу құрылғылары және 

компьютерлер. Микропроцессорлық есептеу құрылғыларының архитектурасы. Жадты 

ұйымдастыру тәсілдері. Микропроцессор (IPC) негізінде компьютер құру . 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: процессорлар архитектурасының түрлері; түрлері микропроцессорлық 

ендірілетін жүйелерді конфигурациялаудың қазіргі заманғы тәсілдері; цифрлық 

микроэлектрондық құрылғыларды құрудың жалпы қағидаттары; байланыс 

хаттамаларының түрлері; микропроцессорлық, микроконтроллерлік жүйелерді құру 

тәсілдері мен әдістері; бағдарламаланатын логикалық схемаларды базалық деңгейде 

конфигурациялау тілі. 

Істей алу керек: микропроцессорлық құрылғылар жасау; микропроцессорлық 

құрылғылар жұмысының тұрақтылығына талдау жүргізу  

Құзыретті болуы тиіс: микропроцессорлық жүйеге арналған командалар жүйесін 

әзірлеу; микропроцессорларды жөндеу және бағдарламалау құралдарымен жұмыс істеу 

дағдылары; бағдарламаланатын логикалық матрицаларды жөндеу және бағдарламалау 

құралдарымен жұмыс істеу дағдылары; 

 

Байланыс желісі-5 кредит 

Пререквизиттер: Радиотехника және телекоммуникация негіздері 

Постреквизиттер: Талшықты-оптикалық тарату жүйелері, радиотаратқыш және 

радиоқабылдағыш құрылғылар, цифрлық тарату жүйелері 



Мақсаты: байланыс желілерін; байланыс арналарын; кабельдерді, оларды 

тасымалдау мен жоспарлауды; оптикалық кабельді; электрмен жабдықтау түрлерін; 

бағыттаушы жүйелердің жиілік диапазондарын зерттеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән байланыс желілерін, кабельдерді, оларды 

тасымалдауды, жоспарлауды, оптикалық кабельдермен танысуды, электрмен жабдықтау 

түрлерімен танысуды, байланыс желілерімен, байланыс желілерімен, байланыс 

арналарымен, бағыттаушы жүйелердің жиілік диапазондарымен салыстыруды 

қарастырады. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: әртүрлі мақсаттағы электр байланысы желілерін пайдалана отырып, 

ақпараттың әртүрлі типтерін беру әдістері, олардың математикалық сипаттамасы; 

кабельдегі әртүрлі әсерлердің сипаттамасы және байланыс желілерінің кедергіден 

қорғалуы; байланыс кабель желілеріндегі әртүрлі телекоммуникациялық жүйелерді 

жобалау, байланыс желілерін мониторингтеу және тестілеу; байланыс кабель желілерін 

техникалық пайдалану; 

Істей алу керек: байланыстың желілік құрылыстарының жобаларын орындау; 

объектілер мен өлшемдер бойынша құжаттаманы ресімдеу; байланыс желілерінің қажетті 

есептеулерін жүргізу; 

Дағдылы болу:кез келген байланыс желілерін жобалау және есептеу; 

Құзыретті болуы тиіс: кабельдік байланыс желілерінің даму кезеңдерінде және 

байланыс кабельдерінде және олардың сипаттамаларында. 

 

Электр байланысының бағыттаушы жүйелері-5 кредит 

Пререквизиттер: Радиотехника және телекоммуникация негіздері 

Постреквизиттер: Талшықты-оптикалық тарату жүйелері, радиотаратқыш және 

радиоқабылдағыш құрылғылар, цифрлық тарату жүйелері 

Мақсаты: Электр байланысының бағыттаушы жүйелерінің құрылысы мен 

заңдылықтарын зерттеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: байланыс желілерінің электрлік, оптикалық, 

физикалық-механикалық сипаттамалары; байланыс желілерін жобалау, салу және 

техникалық пайдалану әдістері; сыртқы электромагниттік өрістердің әсерінен қорғау 

шараларын қолдану; Электр байланысы жүйесіндегі кабельдер қабықтарының 

коррозиясы. 

Күтілетін нәтижелер:  
Білуі керек: хабарларды беру кезінде пайда болатын құбылыстардың физикалық 

мәні. Электр байланысының әртүрлі бағыттаушы жүйелерін пайдалана отырып, олардың 

математикалық түсіндірілуін; Электр байланысының бағыттаушы жүйелерінің 

конструкциясы мен сипаттамаларын; байланыс тізбектерінің өзара әсері мен кедергіден 

қорғалуын; электр байланысы желісін құру қағидаттарын; байланыстың желілік 

құрылыстарын жобалау мен қорғауды; байланыстың кабельдік желілерін техникалық 

пайдалануды ұйымдастыруды; әртүрлі ортада, электрмагниттік энергияны беру 

желілерінде болатын электрмагниттік процестер теорияларының негіздерін;Дағды: 

электрбайланыстың кез келген бағыттаушы жүйелерін жобалау және есептеу;  

Істей алу керек: байланыстың желілік құрылыстарын жобалауды жүзеге асыру; 

жобалау және өлшеу бойынша техникалық құжаттаманы ресімдеу; Электр байланысының 

бағыттаушы жүйелерінің параметрлерін және өзара әсерлерден қорғауды есептеуді 

жүргізу; 

Дағдылы болу:Электр байланысының кез келген бағыттаушы жүйелерін жобалау 

және есептеу; 

Құзыретті болуы тиіс: Байланыс желілерін басқару теориясының негізгі ережелері 

туралы. 

 



Телекоммуникациялық жүйелер және байланыс желілері-5 кредит 

Пререквизиттер: Сандық құрылғылар мен микропроцессорлар, сымсыз байланыс 

технологиялары, телекоммуникация жүйелерін модельдеу 

Постреквизиттер: Сандық коммуникациялық жүйелер 

Мақсаты: телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру негіздерін зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: телекоммуникациялық жүйелердің негізгі даму 

тенденциялары. Мәліметтерді беру әдістері және жиілік үлестірімін мультиплекстеу 

байланысының түрлері. Аналогтық тарату және байланыс жүйелері. Сандық беру және 

байланыс жүйелері. Сигналдың өшуі, желінің толқындық кедергісі. Ұялы байланыс 

жабдықтарын техникалық пайдаланудың теориялық негіздері. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: компьютерлік желілер, компьютерлік желілерді құру құралдары және 

тиімді қолдану әдістері; шеткі құрылғылар; коммутациялық станцияларды құру 

принциптері; коммутациялық жүйелердің басқару құрылғылары; интеллектуалды 

желілердің тұжырымдамалық негіздері; 

Істей алу керек:  компьютерлік желілерді ұйымдастыру және конфигурациялау; 

талшықты-оптикалық арналарды, белгілі қателік ықтималдығы бар радиоарналарды, 

ұйымдастырылған шу кедергісіне ұшыраған кезде радиоарнаны есептеу. 

Дағдылы болу:компьютерлік желілердің моделін құру және талдау;  

Құзыретті болуы тиіс: компьютерлік желілердің мақсаты, құрамы, құрылу 

принциптері және жұмыс істеуі туралы түсінікте; желілік және телекоммуникациялық 

жүйелердің аппараттық және бағдарламалық компоненттерін талдау және әзірлеу әдістері 

мен құралдары. 

 

Телекоммуникация желісі-5 кредит 

Пререквизиттер: Сандық құрылғылар мен микропроцессорлар, сымсыз байланыс 

технологиясы, телекоммуникация жүйелерін модельдеу 

Постреквизиттер:Сандық коммуникациялық жүйелер 

Мақсаты: әртүрлі протоколдар мен интерфейстерді қолдана отырып, әртүрлі 

технологияларда қолданылатын телекоммуникация желілерінің құрылысы мен 

қолданылуын зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: ЭЕМ-мен өзара іс-қимылдың қазіргі заманғы 

техникалық және бағдарламалық құралдары; есептеу желілерін сәулеттік және жүйелік-

техникалық ұйымдастырудың теориялық негіздері, желілік хаттамаларды құру, Интернет-

технологиялар негіздері; ақпаратты өңдеу әдістері; қазіргі заманғы желілік техникалық 

және бағдарламалық құралдар; ақпараттық желілердің модельдері мен құрылымы, 

олардың тиімділігін бағалау. 

Күтілетін нәтижелер: 
Білуі керек: ЭЕМ-мен әрекеттестіктің қазіргі заманғы техникалық және 

бағдарламалық құралдарын; есептеу желілерін архитектуралық және жүйелік техникалық 

ұйымдастырудың теориялық негіздерін, желілік хаттамаларды құруды, Интернет-

технология негіздерін; ақпаратты үлестірілген өңдеу әдістерін, қазіргі заманғы желілік 

техникалық және бағдарламалық құралдарды; ақпараттық желілердің модельдері мен 

құрылымын, олардың тиімділігін бағалауды. 

Істей алу керек:  құрылатын есептеуіш және ақпараттық жүйелерде және желілік 

құрылымдарда бағдарламалық-аппараттық құралдарды таңдау, комплекстеу және 

пайдалану; есептеу және ақпараттық жүйелердің бағдарламалық-аппараттық құралдарын 

инсталляциялау, тестілеу, сынау және пайдалану;-есептеу жабдығының құрылғылары мен 

тораптарын түйіндестіру; есептеу желілерін монтаждауды, реттеуді, сынауды және 

пайдалануға беруді жүзеге асыру. 



Дағдылы болу:жергілікті желілерді конфигурациялау, бағдарламалық құралдардың 

көмегімен желілік хаттамаларды іске асыру дағдыларын; есептеуіш техника құралдарын 

кешендерге, жүйелер мен желілерге біріктіру әдістерін меңгеру; 

Құзыретті болуы тиіс: Есептеу жабдығының техникалық жағдайын тексеру және 

қажетті алдын алу шараларын жүзеге асыру 

 

Цифрлық байланыс технологиялары -5 кредит 

Пререквизиттер: Радиотехника және телекоммуникация негіздері, сымсыз 

байланыс технологиясы, Байланыс желілері 

Постреквизиттер: Цифрлық байланыс технологиялары, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: сандық сигналдарды беру және өңдеу принциптері мен әдістерін зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: қазіргі сандық байланыс жүйелері. Сандық 

байланыс көздеріндегі сигналдарды өңдеу. Ақпарат көзін кодтау. Төмен жиілікті 

модуляция және демодуляция. Байланыс арнасының сипаттамасы. Байланыс арнасы 

арқылы беру кезінде ақпаратты кодтау. Шуылға қарсы кодтау. Шифрлау және шифрын 

ашу. "Нүкте-нүкте" байланыс жолы. Бірнеше қол жеткізу әдістері. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: цифрлық сигналдарды беру және өңдеу жүйелерін құру принциптері, 

шуылға төзімділікті және цифрлық байланыс жүйелерін беру жылдамдығын арттырудың 

аппараттық және бағдарламалық әдістері, байланыс арналарын тиімді пайдалануды 

арттыру әдістері; 

Істей алу керек:негізгі функционалдық тораптарды есептеуді жүргізу, Байланыс 

құралдарының жұмыс қабілеттілігіне сыртқы факторлардың әсерін талдауды жүзеге 

асыру; байланыс жүйелері мен технологияларын дамытудың негізгі бағыттары мен 

перспективаларын ұсыну, телекоммуникация кәсіпорындарының ұйымдастырылуын, 

цифрлық байланыстың негізгі параметрлері мен талаптарын білу; 

Дағдылы болу:компьютерлік техника құралдарын есептеу және бағдарламалық-

аппараттық байланыс құралдарын жобалау үшін қолдану 

Құзыретті болуы тиіс:Цифрлық байланыс жүйелерінің элементтерінде, байланыс 

арналарында және олардың сипаттамаларында, тар жолақты берілісте 

 

Ұялы байланыс жүйелері-5 кредит 

Пререквизиттер: Радиотехника және телекоммуникация негіздері, сымсыз 

байланыс технологиясы, Байланыс желілері 

Постреквизиттер: Сандық коммуникациялық жүйелер, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: сымсыз желілерді ұйымдастыруды, оларды құру принциптерін, ұялы 

байланыстың перспективалық технологияларын қолдау хаттамаларын зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: ұялы байланыстың перспективті жерсеріктік 

жүйелері. Жеке технологиялар және ұялы байланыс стандарттары. LTE және кең жолақты 

байланыс стандартын дамыту. Жиілікті бөлу арқылы көп станциялы қолдану принциптері( 

MDCHR), олардың ерекшеліктері. Ұялы байланыс жүйелері. Жаңа сымсыз жүйелер. 

Топология және сымсыз байланыс стандарттары. Желілік жабдық. Сымсыз желіні қорғау. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: СМС құрамындағы зерттелетін функционалдық құрылғылардың, 

блоктар мен трактілердің жұмыс істеу қағидаттары және оларда болып жатқан Физикалық 

процестерді түсіну; СМС кіші жүйелерінің және олардың құрамындағы құрылғылардың 

функционалдық және құрылымдық схемаларының әртүрлі нұсқаларын құру қағидаттары, 

зерттелетін СМС жалпы және оның жекелеген элементтерінің негізгі көрсеткіштері мен 

параметрлерінің тұрақтылығына әртүрлі түрдегі кедергілердің әсер ету себептерін түсіну; 

ұялы құрылымы бар СМС тұрақсыз жұмысының пайда болу себептерін түсіну; түрлі 

стандарттар мен; 



Істей алу керек: СМС элементтерінің физикалық мақсатын және олардың 

параметрлерінің СМС құрамында әртүрлі мақсаттағы байланыс арналарының электрлік 

параметрлері мен жиіліктік қасиеттеріне әсерін түсіндіруді; іс жүзінде СМС 

параметрлерін талдау кезінде ықтималдық әдістерді қолдануды; ұялы СМС компьютерлік 

моделдеу және оқу жобалауды, аталған міндеттерді шешу кезінде компьютерлік 

оңтайландыру әдістері туралы жүргізуді; мобильді телекоммуникациялық жүйелер мен 

желілерді жобалау кезінде қазіргі заманғы ұялы байланыс технологиялары 

стандарттарының анықтамалық параметрлерін пайдалануды.; 

Дағдылы болу: 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. 

 

Талшықты-оптикалық тарату жүйелері-4 кредит 

Пререквизиттер: Байланыс желілері, Радиотехника және телекоммуникация 

негіздері, электромагниттік толқындардың берілу теориясы 

Постреквизиттер: Сандық коммуникациялық жүйелер, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: талшықты-оптикалық желілерде ақпарат беру мәселелерін шешудің 

заманауи әдістерін зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: ақпаратты беру үшін жарықты қолдану; талшықты-

оптикалық байланысты ұйымдастыру; сыну көрсеткішінің бейіні; сатылы Жарық 

өткізгіштердегі оптикалық сәулелердің таралуы; сәулелер түрлері; градиенттік Жарық 

өткізгіштердегі оптикалық сәулелердің таралуы; Жарық өткізгіштер сәні; Жарық 

өткізгіштердің түрлері және олардың негізгі сипаттамалары; оптикалық кабельдер; ТОБЖ 

пассивті компоненттері; ТОБЖ белсенді компоненттері; ТОБЖ техникалық пайдалану 

негіздері. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:ТОЖ жұмысының принциптері, негізгі сипаттамалары; ТОЖ дамуының 

негізгі үрдістері; ТОЖ жабдықтарының электрондық және оптикалық параметрлерін 

өлшеудің барлық түрлерін жүргізу әдістері мен тәсілдері; оптикалық жабдықтар мен 

аппараттық-бағдарламалық құралдарды баптау, Баптау, реттеу және сынау тәсілдері мен 

тәсілдері; ТОЖ дамуының негізгі үрдістері 

Істей алу керек: зерттеу нәтижелерін есептер, рефераттар түрінде ұсыну, Зерттеу 

нәтижелерін пайдалану бойынша практикалық ұсынымдар жасау; оптикалық 

технологиялар мен байланыс жүйелері саласында пайдаланылатын метрологиялық 

қамтамасыз ету қағидаттары мен 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 

Дағдылы болу: оптикалық телекоммуникация аппаратуралары мен жүйелерін 

техникалық пайдалану және метрологиялық қамтамасыз етудің негізгі тәсілдері; 

жобалаудың негізгі дағдылары 

Құзыретті болуы тиіс: ақпаратты беру ортасын бағыттайтын коммуникациялардың 

техникалық құралдарын жобалау, салу, монтаждау және пайдалану қабілеті 

 

Цифрлік жүйелерді тарату -4 кредит 

Пререквизиттер: Байланыс желілері, Радиотехника және телекоммуникация 

негіздері, электромагниттік толқындардың берілу теориясы 

Постреквизиттер: Сандық коммуникациялық жүйелер, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: көп арналы цифрлық тарату жүйелерін зерделеу; плезиохронды цифрлық 

өсу; цифрлық құрылғыларды құру қағидаты; терминал станциясының және бастапқы 

цифрлық жабдық тораптарының құрылымдық схемасы; уақытша топтастыру қағидаттары; 



цифрлық хабар таратудың жоғары сатылы станцияларының құрылымдық схемаларын 

әзірлеу қағидаттары; цифрлық арнаны және оның параметрлерін құру; цифрлық хабар 

тарату арналары мен трактаттары бойынша беру сапасының негізгі параметрлерін 

бақылау. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән көп арналы цифрлық тарату жүйелерінің 

техникалық міндеттерін қарастырады; плезиохронды цифрлық өсу; сандық құрылғыларды 

құру принципі; аналогты және цифрлық Аналогты сигнал түрлендіргіштерін құру әдістері; 

кодектер; терминал станциясының құрылымдық схемасы және бастапқы цифрлық 

жабдықтың түйіндері; уақытша топтастыру принциптері; қол жетімді цифрлық тарату 

станцияларының құрылымдық схемаларын әзірлеу; Сандық арна мен оның параметрлерін 

құру; сандық хабар тарату арналары мен жолдары арқылы тарату сапасының негізгі 

параметрлерін бақылауды қарастыру. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: көп арналы цифрлық (ЦСП) тарату жүйелері аппаратурасының негізгі 

тораптарының құрылу, жұмыс істеу және схемотехникасының қағидаттары; арнайы өлшеу 

аппаратурасының түрлері; 

Істей алу керек: Желінің берілген түрін қосу үшін ЦСП қажетті аппаратурасын 

таңдау және осы аппаратураның және ЦСП желілік жолының аса маңызды параметрлерін 

тексеру есептеулерін білікті жүзеге асыру; қосу Желісінің берілген түрі үшін ЦСП қажетті 

аппаратурасын таңдау; 

Дағдылы болу: сандық сигналдарды берудің жаңа перспективалық 

технологияларын игеру мақсатында теориялық және эксперименттік зерттеу әдістері. 

 

Сымсыз байланыс технологиялары-5 кредит 

Пререквизиттер: Радиотехника және телекоммуникация негіздері, Аналогты 

құрылғылардың электроникасы мен схемотехникасы, Электр байланысының теориясы  

Постреквизиттер:Сандық байланыс технологиясы, ІРтелефония негіздері, Ұялы 

байланыс негіздері  

Мақсаты: стандартты Wi-Fi желілерінің архитектурасын, хаттамаларын, 

сипаттамаларын зерттеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: кең жолақты Wi-Fi желілерін орналастыру. 

Сымсыз желілерді таңдау. NXP Jennic платформасындағы қосымшалар. Желілік 

инфрақұрылымды оңтайландыру жүйелері. Қашықтан басқару жағдайында сымсыз 

желілердің сенімділігін арттыру. Жиіліктік жоспарлау, қалалық кең жолақты сымсыз 

желілер мен операторлық класты жүйелерді жобалау. Қалалық ауқымдағы желілердің 

сапасын басқару, олардың көрсеткіштерін бағалау. Wi-Fi желілерін жобалауды 

автоматтандыру. Желінің қамту аймағын модельдеу. Сымсыз жабдықты таңдау және 

орнату. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: сымсыз байланыс жүйелерін құрудың техникалық тұжырымдамалары; 

радиоарналардың негізгі параметрлері және осы параметрлерді анықтау әдістері; БС 

жүйелерінің энергетикалық параметрлерін және желілердің техникалық параметрлерін 

есептеудің негізгі әдістері; БС орталықтарының мақсаты мен функционалдық схемалары; 

желілік басқару жүйесін құру қағидаттары; көп станциялы қол жеткізу тәсілдері және 

оларды қолдану салалары; БС жүйелері стандарттарының техникалық параметрлері,  

Істей алу керек: қабылдау станцияларының кіреберісіндегі сигнал-шудың, сигнал-

кедергінің медианалық қатынасын және осы қатынастар үшін статистикалық 

параметрлерді есептеу; аппаратураның негізгі энергетикалық параметрлерін таңдау: 

таратқыштың қуаты, қабылдағыштың сезімталдығы және БС трассасын есептеу үшін 

қажетті басқа да параметрлер; арнаның сапасына және БС трассасының нақты 

параметрлеріне арналған қолданыстағы нормаларға сүйене отырып, ұяшық радиусын 

есептеу;  



Дағдылы болу: станцияның қабылдағыштың кіруіндегі шу сипаттамаларын есептеу, 

аппаратураның негізгі энергетикалық параметрлерін есептеу, заманауи сымсыз байланыс 

жүйелерінде жобалау және модельдеу; 

Құзыретті болуы тиіс: сымсыз байланыс жүйелерін жіктеу, азаматтық және кәсіби 

диапазондағы жеке жылжымалы радиобайланыс, транкингтік байланыс жүйелері. 
 

Желілік технологиялар негіздері-5 кредит 

Пререквизиттер: Радиотехника және телекоммуникация негіздері, Аналогты 

құрылғылардың электроникасы мен схемотехникасы 

Постреквизиттер: Цифрлық байланыс технологиясы, IP телефония негіздері, Ұялы 

байланыс негіздері  

Мақсаты: есептеу желісін жобалау және құру негіздерін; компьютерлік желілердің 

негізгі ұғымдарын зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: OSI ашық жүйелерінің өзара әрекеттесу моделі 

және TCP / IP протокол стегі; топология; компьютерлік желінің архитектурасы мен 

жабдықтары; сымсыз желілердің жұмыс істеу принциптері; Ғаламдық желілік 

технологиялар. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: ашық жүйелердің өзара іс-қимылының эталонды моделі; байланыстың 

мультисервистік желілерін қоса алғанда, қазіргі заманғы жүйелер мен телекоммуникация 

желілерін жобалаудың жалпы қағидаттары;  

Істей алу керек: Қойылған тапсырманы рәсімдеу; қорғалған хаттамаларды, 

желіаралық экрандарды және желілердегі ақпаратты қорғау үшін басып кіруді анықтау 

құралдарын қолдану;  

Дағдылы болу:: желілік  технологиялар базасында ақпараттық алмасудың 

практикалық міндеттерін шешу үшін бағдарламалық құралдарды пайдалану әдістерін.  

Құзыретті болуы тиіс: желілер мен байланыс жүйелері сапасының көрсеткіштеріне 

талдау жүргізу; 
 

Телекоммуникация жүйелерін модельдеу-4 кредит 

Пререквизиттер: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Алгоритмдеу және 

бағдарламалау  

Постреквизиттер: Іртелефония негіздері, телекоммуникация желілері  

Мақсаты: радиотехникалық құрылғылар мен жүйелерді математикалық 

модельдеуді зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: телекоммуникация жүйелерінің математикалық 

модельдерін құру әдіснамасы. Лаплас түрлендіруі негізінде сигналдарды модельдеу. 

Математикалық бағдарламалау негіздері. Сызықтық бағдарламалау мәселесін қою. 

Импульсті өтпелі сипаттама. Сызықтық тізбектердің дифференциалдық теңдеулері. 

Телекоммуникация жүйелерінің түйіндерінің жұмыс істеуінің математикалық модельдері. 

Эйлер Әдісі-Коши. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:  Имитациялық модельдеудің заманауи әдістерін білу; күрделі 

жүйелердің Имитациялық модельдерін құру үшін қажетті заманауи бағдарламалық 

өнімдерді білу;  

Істей алу керек: Инженерлік есептерді шешу үшін заманауи математикалық 

құралдарды қолдана білу; бағытталған есептеу экспериментін жүргізу үшін заманауи 

бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана білу; модельді құрастыру үшін объект туралы 

қажетті статистикалық материалды жинай білу; ақпараттық жүйенің ақпараттық 

логикалық, функционалдық және объектіге бағытталған моделін, ақпараттық жүйелердің 

деректер моделін әзірлеу;  



Дағдылы болу: берілген үлестіру заңымен кездейсоқ шамалар мен процестерді 

модельдеу;  

Құзыретті болуы тиіс:  телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру, талдау, 

басқару және нормалау әдістерінде. 
 

Телекоммуникациядағы компьютерлік желілер-4 кредит 

Пререквизиттер: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Алгоритмдеу және 

бағдарламалау  

Постреквизиттер: ІРтелефония негіздері, телекоммуникация желілері  

Мақсаты: Телекоммуникация саласында компьютерлік графика және геометриялық 

модельдеу әдістері мен құралдарын пайдалану мүмкіндігін зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер 

қарастырылады: аспаптарды жасау технологиясы; LabVIEW графикалық ортасын құрудың 

мақсаты, мүмкіндіктері және жалпы принциптері; аспаптардың құрамдас бөліктері – 

алдыңғы панель, блок-схема, жалғастырушы панель; ВП құру, редакциялау және жөндеу; 

ВП кіші бағдарламалары; циклдар; массивтер; кластерлер; деректерді графикалық сақтау; 

пайдаланушы интерфейсін басқару; деректерді беру және жүйе параметрлерін іске асыру; 

радиоөлшегіш және радиоэлектрондық аспаптарды іске асыру; Цифрлық және 

өнеркәсіптік схемаларды іске 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: компьютерлік желілерді құру технологиялары мен принциптерін; 

компьютерлік техниканың аппараттық және бағдарламалық құралдарының жұмыс істеу 

және өзара іс-қимыл принциптерін; желілерде жұмыс істеу үшін Mіcrosoft Wіndows ОЖ 

теңшеу тәсілдерін; желілік қолданбалы бағдарламаларды.  

Істей алу керек:кәсіби есептеу жүйесін пайдалану; ДК - ны желілерге қосу және 

олармен жұмыс істеу, Web - беттер мен Web-сайттарды құру және ресімдеу.  

Дағдылы болу:желілік қолданбалы бағдарламалармен жұмыс істеу;компьютерлік 

желілердің әдістері мен технологияларын дамытудың негізгі үрдістерімен;байланыс 

арналары бойынша деректерді беру тетіктерімен жұмыс істеу.  

Құзыретті болуы тиіс:  Web - сайттар мен Web-беттерді құруға арналған 

қолданбалы бағдарламалар;жергілікті желі ресурстарымен;Іnternet желісі қызметімен. 

  



4 курс 
 

№ Цикл Коды және атауы 

 

Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В06200-Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық - коммуникациялық технологиялар 

саласындағы бакалавр 
 

1 

 

БП TBO 4225 Теледидар және бейнені өңдеу  

5 

 

 

7 

 БП BBZh 4225 Бейнебақылау және бейнебақылау 

жүйелері 

 

2 

БП ZhRBZh 4310 Жерсеріктік радионавигациялық 

беру жүйелері 

 

5 

 

 

7 

 БП ZhOBZhTN 4310 Жылжымалы объектілермен 

байланыс жүйесінің теориялық негіздері 

 

Теледидар және бейнені өңдеу-5 кредит 

Пререквизиттер: Талшықты-оптикалық тарату жүйелері, Радиотехника және 

телекоммуникация негіздері, Байланыс желілері 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және қорғау 

Мақсаты TV-сигналдың Аналогты-сандық түрленуін; түрлі іріктеу құрылымдары 

мен форматтарын; PDP, LCD және QLED-экрандарда бейнесигналды қалыптастыруды, 

беруді және қабылдауды, сондай-ақ MPEG1, 2,4,7 негізіне алынған өңдеу алгоритмдерін; 

телехабар таратуды шолуды және оның даму перспективаларын талдауды зерттеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән қазіргі заманғы телевизиялық 

қабылдағыштардың Схемотехника негіздері мен элементтік базасын, сигналдарды және 

телевизиялық техниканы түрлендірудің негізгі әдістері мен тәсілдерін; теледидардағы 

антенна-фидерлік жүйелерді құру принциптерін, қара-ақ телевизиялық сигналдың 

құрылымын; түсті теледидарды; түрлі - түсті теледидар жүйесін; телевизиялық 

қабылдағыш құрылғыларды; жарық сигналдық түрлендіргіштерді; электронды-сәулелік 

түтіктерді қарастырады. 

Күтілетін нәтижелер: 
Білуі керек: заманауи телевизиялық қабылдағыштардың схемотехника негіздері 

және элементтік базасы; сигналдарды және телевизиялық техниканы түрлендірудің негізгі 

әдістері мен тәсілдері; теледидарда антенна-фидерлік жүйелерді құру принциптері 

телевизиялық және бейнетехникадағы ақаулықтарды диагностикалау әдістері.  

Істей алу керек: телевизиялық және бейне-техникадағы ақауларды диагностикалау 

әдістері 

Дағдылы болу: қазіргі заманғы және перспективалы тұрмыстық телевизиялық және 

бейне құрылғылар мен кешендердің құрылымы және оларда пайдаланылатын кіші 

жүйелер мен функционалдық тораптар туралы 

Құзыретті болуы тиіс: теледидар құрылғыларын баптау және реттеу дағдыларын 

игеру. 

 

Бейнебақылау және бейнебақылау жүйелері-5 кредит 

Пререквизиттер: Талшықты-оптикалық тарату жүйелері, Радиотехника және 

телекоммуникация негіздері, Байланыс желілері 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және қорғау 

Мақсаты: бейнебақылау және бейнебақылау жүйелерін құру негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: бейнебақылау жүйелерінің даму тарихы. Сандық 

тіркеу. Бейнені қашықтыққа жіберу. Бейнебақылау жүйелерінің негізгі компоненттері. 



Объектілерді жабдықтауға арналған бейнебақылау жүйесінің компоненттерін жіктеу және 

таңдау. Бейне сигнал беру арналарына қойылатын талаптар. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: заманауи телевизиялық қабылдағыштардың схемотехника негіздері 

және элементтік базасы; сигналдарды және телевизиялық техниканы түрлендірудің негізгі 

әдістері мен тәсілдері; теледидарда антенна-фидерлік жүйелерді құру принциптері 

телевизиялық және бейнетехникадағы ақаулықтарды диагностикалау әдістері.  

Істей алу керек: телевизиялық және бейне-техникадағы ақауларды диагностикалау 

әдістері 

Дағдылы болу: қазіргі заманғы және перспективалы тұрмыстық телевизиялық және 

бейне құрылғылар мен кешендердің құрылымы және оларда пайдаланылатын кіші 

жүйелер мен функционалдық тораптар туралы 

Құзыретті болуы тиіс: теледидар құрылғыларын баптау және реттеу дағдыларын 

игеру. 

 

Спутниктік радионавигациялық жүйелер-5 кредит 

Пререквизиттер: Сандық байланыс технологиясы, Сымсыз байланыс технологиясы, 

Ұялы байланыс жүйесі 

Постреквизиттер: Диплом алдындағы практика, дипломдық жұмысты жазу және 

қорғау 

Мақсаты: ақпарат беру үшін пайдаланылатын спутниктік байланыс жүйелерінің 

құрылысын; спутниктік ретрансляторларды және жерүсті станцияларын жарақтандыру 

қағидаттарын зерттеу. спутниктік арналарда пайдаланылатын телерадио хабарларын 

таратудың көптеген қолжетімді желілерін құру қағидаттары.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: радиобайланыстың қазіргі заманғы ғарыштық және 

жерүсті жүйелерін құру ерекшеліктері және олардың жаңа буын байланыстарындағы рөлі; 

радиобайланыстың ғарыштық және радиорелелік жүйелерінің жалпы функционалдық 

схемалары және олардың техникалық сипаттамалары; радиорелелік және спутниктік 

байланыс жүйелерін құрудың жалпы тұжырымдамасы; жиілік диапазондары; 

радиобайланыстың цифрлық желілерінде модуляция және кодтау әдістері; 

радионавигациялық және спутниктік байланыс жүйелерінің қабылдау-тарату 

аппаратурасы. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: навигациялық есепті шешу әдістерімен; сигналдарды өңдеу 

әдістерімен; координаттарды анықтау дәлдігіне сыртқы және ішкі кедергілердің әсерімен; 

Істей алу керек: ақпаратты берудің радиожүйелерін, радиолокациялық және 

радионавигациялық жүйелерді жобалау кезінде оңтайлы шешімдер теориясының әдістерін 

қолдану 

Дағдылы болу:радиолокациялық жүйелерді құру принциптері, қашықтықты, 

жылдамдықты және бұрыштық координаттарды өлшеу әдістері.. 

Құзыретті болуы тиіс: ақпаратты беру радиожүйелерін жобалауда, 

радиолокациялық және радионавигациялық жүйелерді тиімді шешімдер теориясының 

әдістерін қолдану 

 

Жылжымалы объектілермен байланыс жүйесінің теориялық негіздері-5 кредит 

Пререквизиттер: Сандық байланыс технологиясы, Сымсыз байланыс технологиясы, 

Ұялы байланыс жүйесі 

Постреквизиттер: Диплом алдындағы практика, дипломдық жұмысты жазу және 

қорғау 

Мақсаты: жылжымалы объектілермен байланыс жүйесін; радиобайланысты 

ұйымдастыру тәсілдерін; жылжымалы радиобайланыс жүйесінде байланыс құру 

ережелерін; ұялы телефон түрлерін; ұялы байланыс жүйесінің трафигі мен 



сыйымдылығын; арналар санын есептеуді; көп арналы қол жеткізу әдістерін; арналарды 

кодтық бөлуді; GSM жүйесін зерделеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән жылжымалы объектілермен байланыс 

жүйелерін; радиобайланысты ұйымдастыру тәсілдерін; жылжымалы радиобайланыс 

жүйесінде байланыс құру ережелерін; ұялы телефон түрлерін; ұялы байланыс жүйесінің 

трафигі мен сыйымдылығын; арналар санын есептеуді; көп арналы қол жеткізу әдістерін; 

арналардың кодтық бөлінуін; GSM жүйесін кең мағынада қарастырады. 

Күтілетін нәтижелер: 
Білуі керек: 4-ші буындағы жылжымалы байланыс желілері мен жүйелерін құрудың 

жалпы қағидаттары, радиоарналардың негізгі параметрлері және осы параметрлерді 

анықтау әдістері; жүйелердің энергетикалық параметрлерін және желілердің техникалық 

параметрлерін есептеудің негізгі әдістері; жылжымалы радиобайланыс орталықтарының 

мақсаты мен функционалдық схемалары, базалық және абоненттік станциялардың 

құрылымдық схемалары; желілік басқару жүйесін құру қағидаттары және көп станциялы 

қол жеткізу тәсілдері, 4-ші буын байланыс жүйелерінің техникалық параметрлері мен 

стандарттары; 

Істей алу керек:  қабылдау станцияларының кіреберісіндегі сигнал-шу мен сигнал-

кедергінің медианалық қатынасын және осы қатынастар үшін статистикалық 

параметрлерді есептеу; негізгі энергетикалық көрсеткіштер мен жабдықтың 

параметрлерін есептеу және таңдау: ұяшық радиусы, ЭИМ, қабылдағыштың сезімталдығы 

және т. б., арна сапасының қолданыстағы нормаларына және трассаның нақты 

параметрлеріне сүйене отырып; берілген жер үшін жиілік-аумақтық жоспарды әзірлеу, 

тиімділіктің кешенді критерийлері бойынша жылжымалы радиобайланыс желісінің 

архитектурасын оңтайландыру 

Құзыретті болуы тиіс: жылжымалы радиобайланыстың даму үрдістері туралы, 

арналардың сапа көрсеткіштері, жүйенің энергетикалық параметрлері, жиілік жолақтары 

мен қуатты тиімді пайдалану көрсеткіштері, 4-ші буын желілері мен байланыс 

жүйелерінің экономикалық көрсеткіштері арасындағы байланысты анықтайтын 

заңдылықтар туралы түсінікке ие болу. 

 

 


