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КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

(на прием 2021-2022 учебный год) 

 

 

 

 

Образовательная программа: 

6В07100– «Транспорт, транспортная техника и технологии» 

 

 

 

 

  

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



1 курс 

№ Цикл Код и наименование Креди

ты 

Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по ОП 6В07100– 

Транспорт, транспортная техника и технологии 

1. ООД PОAK 1111 Право и основы 

антикоррупционной культуры       

5 1 

2. ООД ENPLVI 1111 Экономика, навыки 

предпринимательства, лидерства и 

воспримчивости инноваций       

5 1 

3. ООД EBZh 1111 Экология и безопасность 

жизнедеятельности    

5 1 

 

Право и основы антикоррупционной культуры          – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: История Казахстана, Основы права (школьный курс) 

Постреквизиты: Философия  

Цель: Идеологическая и политическая направленность дисциплины право и основы 

антикорупционной политики определяется задачами, вытекающими из национального 

законодательства Республики Казахстан по совершенствованию правовых знаний и 

формированию антикоррупционного мировоззрения. Методологическая направленность этой 

дисциплины предполагает: - Систематическое исследование теоретических знаний о стране и 

праве, их взаимодействии и роли антикоррупционной осведомленности в жизни человека и 

общества.  

Краткое описание дисциплины: Дисциплина позволяет продемонстрировать 

деятельность государственных механизмов, использующих правовые, экономические и 

другие средства воздействия для управления публичными процедурами; реальные 

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

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

политических проблем современного общества; историческая преемственность правовой 

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

антикоррупционной культуры" государство и право  раскрывают понятие коррупции и 

осведомленность о борьбе с коррупцией, раскрывают основы антикоррупционной культуры, 

изучают антикоррупционное законодательство и юридическую ответственность за 

коррупционные преступления. Полученные знания помогут понять общие законы развития 

социальной системы, взаимосвязь между законом и обществом, антикоррупционную 

осведомленность 

 Ожидаемые результаты:  

Знать: основы права, основные положения Конституции Республики Казахстан; 

основные положения действующего законодательства Казахстана; сущность коррупции и 

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

коррупционные правонарушения; действующее законодательство, в том числе в области 

противодействия коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового 

регулирования и уметь обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

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

над повышением уровня нравственной и правовой культуры; задействовать духовно-

нравственные механизмы предотвращения коррупции. 



Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам применения 

норм в современный период; правового анализа различных документов; умение 

анализировать ситуации конфликта интересов и морального выбора; совершенствования 

антикоррупционной культуры; действия в ситуации конфликта интересов; 

Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и применения 

правовых норм на практике; в вопросах причин  возникновения  и происхождения 

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

 

Экономика, навыки предпринимательства, лидерства и восприимчивости 

инноваций      – 5 кредитов 

 

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

Постреквизиты: Высш.мат I, Экономика предприятия 

Цель:  Целью освоения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с 

экономическими навыками предпринимательства и восприимчивости инноваций, освоение 

понятийного аппарата и основных форм ведения бизнеса.  

Краткое описание дисциплины:  

Изучение дисциплины дает деловые и предпринимательские навыки и опыт, которые 

влияют на склонность обучающихся становиться предпринимателями с вероятностью их 

успеха. Рассматриваются проблемы деловых и предпринимательских навыков и 

компетенций, тесно связанных с более широкими вопросами, квалифицированной рабочей 

силы, миграцией и отношением к предпринимательству. Дисциплина помогает развить 

предпринимательское мышление, и обучение студентов предпринимательским навыкам и 

критическому мышлению, способствующему к принятию инновационных решений. 

 Ожидаемые результаты:  

Знать: закономерности развития экономических процессов; основные концепции, 

 созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; принципы 

функционирования рыночного механизма, саморегулирования и государственного 

воздействия на экономику; методы генерации предпринимательских идей; правовые аспекты 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления экономических 

явлений и процессов; применять на практике методы научного познания экономических 

явлений.  

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-экономического 

развития национальной и мировой экономики; междисциплинарного подхода при решении 

экономических проблем; для овладения знаниями для повышения квалификации в течение 

всей жизни;  

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным генерировать 

новые идеи; владеть междисциплинарным подходом при решении экономических проблем 

 

Экология и безопасность жизнедеятельности     – 5 кредитов 

Пререквизиты: Биология, самопознания (школьный курс) 

Постреквизиты: Охрана труда, написание дипломной работы 

Цель: сформировать целостное представление об основных закономерностях 

устойчивого развития природы и общества.  

Краткое описание дисциплины: Формирование экозащитного мышления и 

способность предупреждения чрезвычайных ситуаций, современное состояние окружающей 

среды, природные экосистемы и техносферы.  

 Ожидаемые результаты:  



Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества; основные 

способы и методы защиты компонентов окружающей среды; основы законодательства в 

области  охраны окружающей среды; 

концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; основы законодательства по 

охране окружающей среды; принципы организации безопасных производственных 

процессов;  

Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; проводить оценку 

техногенного воздействия производства на окружающую среду;  

Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; определения 

оптимальных условий устойчивого развития эколого-экономических систем; 

природоохранных задач; владения стандартными методиками мониторинга окружающей 

среды; оценивать состояние окружающей природной среды и степень техногенного 

воздействия производства на ее компоненты и составляющие; 

Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и защиты 

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

решения теоретических и практических задач. 

 

2 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по ОП 6В07100– Транспорт, 

транспортная техника и технологии 

1 БД TKM 2211 Технология конструкционных материалов   5 3 

2 БД TM 2211 Технология металлов        5 3 

3 БД NGIG 2212 Начертательная геометрия и инженерная 

графика   

5 4 

4 БД MCh 2212 Машиностроительное черчение 5 4 

5 БД ТМ 2213 Теоретическая механика  4 3 

6 БД РМ 2213 Прикладная механика  4 3 

7 БД TM 2214 Техническая механика       5 4 

8 БД SM 2214 Сопротивление материалов      5 4 

 

Технология конструкционных материалов  – 5 кредитов 

Пререквизиты: Высшая математика, Электротехника и основы электроники 

Постреквизиты: Механика жидкости и газа, гидро- и пневмопривод  

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

принципов выбора конструкционных материалов и ознакомления студентов с современными 

методами получения и с основами технологии обработки конструкционных материалов 

литьем, давлением, сваркой, резанием и другими прогрессивными способами 

формообразования для получения заготовок и деталей машин. 

Краткое описание дисциплины: предмет изучения «Технология конструкционных 

материалов" цель технологического процесса получения заготовок будущими специалистами 

обучение получению готовых изделий в машиностроительном производстве. В результате 

изучения данной дисциплины студенты: выбор технологических методов получения и 

обработки деталей, обеспечение высокого качества, экономизация материалов, высокая 

иметь представление о производительности труда. 

Ожидаемые результаты:  



Знать:  сущность процессов получения металлов и сплавов, особенности 

формообразования заготовок различными способами, принципы получения неразъемных 

соединений сваркой и пайкой, физические основы способов обработки заготовок резанием;  

Уметь: правильно выбирать технологию изготовления заготовки и ее механической 

обработки в зависимости от конструктивных особенностей деталей, материала и условий 

работы, определить рациональный способ сварки конструкций. 

Иметь навыки: использования наиболее часто встречающихся измерительных 

приборов;  

Быть компетентным: в представлении состояния и тенденции развития 

измерительных средств и в правилах эксплуатации полупроводниковых приборов и 

интегральных схем 

 

Технология металлов  - 5 кредитов  

Пререквизиты: Высшая математика, Электротехника и основы электроники 

Постреквизиты: Механика жидкости и газа, гидро- и пневмопривод  

Цель: раскрытие методов проектирования и методик расчета различных типов 

оборудования, используемого в составе поточных линий или технологических комплексов 

пищевых производств, а также в приобретении конструкторских навыков при разработке 

технической документации на машину. 

Краткое описание дисциплины: Теоретические основы и практическое 

осуществление рафинирования металлов. Очистка металлов дистилляцией. Применение 

ректификации для разделения и очистки металлов и их соединений. Перегонка металлов с 

помощью химических транспортных реакций. Способы очистки металлов путем 

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

труднорастворимых соединений, а также методом кристаллизации. Электрохимическое 

разделение и очистка металлов. Использование экстракционных и сорбционных методов с 

целью извлечения, концентрирования и очистки ионов металлов. Оценка 

термодинамической вероятности протекания основных реакций и кинетических 

закономерностей перечисленных методов очистки металлов и их соединений. Методы 

установления механизма изучаемых процессов и состава извлекаемых соединений. 

Аппаратурное оформление способов рафинирования металлов. Примеры промышленного 

использования методов рафинирования металлов. 

Ожидаемые результаты:  

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

железоуглеродистых сплавов, углеродистые стали, легированные стали, стали и сплавы 

специального назначения, технологические процессы термической и химико-термической 

обработки стали и чугуна, цветные металлы и сплавы, основы теории коррозии металлов, 

основы металлургического производства. 

Уметь:  использовать, влияние типа материала при проектировании 

теплотехнологических установок и агрегатов, основные направления в материаловедении, 

свойства материалов, выбор материала при конструировании теплоэнергетического 

оборудования 

Иметь навыки: использования наиболее часто встречающихся измерительных 

приборов. 

Быть компетентным: в представлении состояния и тенденции развития 

измерительных средств и в правилах эксплуатации полупроводниковых приборов и 

интегральных схем 

 

Начертательная геометрия и инженерная графика – 5 кредитов 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: приобретенные знания необходимы написании  дипломной  работы. 



Цель: является  изучение различных методов изображения пространственных форм 

на плоскости, формирование и развитие пространственных представлений, связанных с 

исследованием геометрических свойств фигур и поверхностей по заданным изображениям. 

Краткое описание дисциплины: Инженерная графика является ступенью начального 

образования студентов правилам выполнения и оформления конструкторской документации 

и является теоретической базой построения чертежей.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; 

изображения на чертежах линий и поверхностей; способы преобразования чертежа; способы 

решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; - методы построения 

разверток с нанесением элементов конструкции на развертке и свертке;   

Уметь: использовать полученные знания при освоении учебного материала 

последующих дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности; - решать 

задачи на взаимную принадлежность и взаимное пересечение геометрических фигур, а также 

на определение натуральной величины плоских геометрических фигур; 

Иметь навыкинавыками: поиска необходимой информации в библиотечном фонде, 

справочной литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи; - 

самостоятельного снятия эскизов и выполнения чертежей различных технических деталей и 

элементов конструкции узлов изделий своей будущей специальности  

Быть компетентным: навыками изображений технических изделий, оформления 

чертежей с использованием соответствующих инструментов графического представления 

информации и составления спецификаций;  

навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере 

 

Машиностроительное черчение –  5 кредитов 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: приобретенные знания необходимы написании  дипломной  работ. 

Цель: выработка знаний и навыков для выполнения и составления конструктивно-

технологической документации. Изучения машиностроительной черчений сводятся к 

освоению навыков изложения технических идей с помощью чертежа; пониманию по чертежу 

инженерных объектов и принципа действия технического изделия; изучению основных 

правил оформления конструкторской документации. 

Краткое описание дисциплины: Инженерная графика является ступенью начального 

образования студентов правилам выполнения и оформления конструкторской документации 

и является теоретической базой построения чертежей. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: Основы черчения и геометрии;требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД): правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

Уметь: понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

Иметь навыки: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Быть компетентным: в осуществлении  поиска  и использовании информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

Теоретическая механика – 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Динамика транспортной техники  

Цель: изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие 

материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами. 



Краткое описание дисциплины: : Дисциплина направлена на изучение основных и 

важнейших представлений о применении основных законов механики для анализа 

механических систем. Включает разделы: сила как мера механического взаимодействия тел, 

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

знания о расчете механических систем под действием внешних сил. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: методы структурного синтеза схем механизмов и машин; способы 

модернизации схем механизмов согласно требованиям современного технологического 

процесса производства.  

Уметь: читать кинематические схемы различных механизмов и машин, оценивать их 

работоспособность; 

Иметь навыки: проводить сравнительный анализ схем механизмов и машин по 

контрольным требованиям и требованиям международного стандарта; 

Быть компетентным: проводить  кинематический, силовой и динамический анализ 

схем механизмов и машин. 

 

Прикладная механика – 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Динамика транспортной техники  

Цель: формирование у будущих специалистов общетехнических, конструкторских 

навыков, а также навыков организации и эксплуатации механических систем, применяемых в 

конкретных отраслях производства в целом. 

Краткое описание дисциплины: В курсе теоретической механики, раздел 

кинематики, рассматриваются способы задания движения точки, определение скорости и 

ускорения точки. В разделе динамики рассматриваются законы динамики, 

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

курсе сопротивление материалов рассматриваются расчеты на прочность и жесткость 

статически неопределимых систем при растяжении сжатии, кручении, сложном 

сопротивлении, а также построение эпюр в простейших плоских статически определимых 

рамах. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: методы структурного, кинематического анализа; методы силового и 

динамического анализа;  

Уметь: определять способы модернизации схем механизмов согласно требованиям 

современного технологического процесса производства.  

Иметь навыки: проводить кинематический, силовой и динамический анализ схем 

механизмов и машин.  

Быть компетентным: в чтении  кинематических схем различных механизмов и 

машин, оценивать их работоспособность. 

 

Техническая механика – 5 кредитов 

Пререквизиты: Высшая математика I, 11 Физика 1, 11       

Постреквизиты: Динамика транспортной техники, Энергетические установки ТТ 

Цель: формирование у будущих специалистов общетехнических, конструкторских 

навыков, а также навыков организации и эксплуатации механических систем, применяемых в 

конкретных отраслях производства в целом. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение основных и 

важнейших представлений о применении основных законов механики для анализа 

механических систем. Включает разделы: сила как мера механического взаимодействия тел, 

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

знания о расчете механических систем под действием внешних сил. 

Ожидаемые результаты:  



Знать: основные положения сопротивления материалов, принципы построения схем 

механических систем, методики расчета на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

машин и их конструкций, методы и алгоритмы проектирования различных механических 

систем используемых в конкретных отраслях производства. 

Уметь: формировать расчетную схему модели и метод расчета реальной конструкции, 

формулировать необходимые критерии работоспособности деталей, узлов механизмов и 

механических систем соответствующих машин, проводить необходимые расчеты в процессе 

проектирования механических систем, оценивать работоспособность деталей, узлов и 

механизмов изделий, машиностроения, типовых для конкретной отрасли производства, 

оценивать надежность типовых деталей, узлов и механизмов и проводить анализ 

результатов, полученных на основе принятых решений.  

Иметь навыки: изучение основ механики и практических методов их применения, 

развитие у студентов логического мышления, навыков творческой работы, необходимых при 

решении конкретных практических задач. 

Быть компетентным: обладает базовыми знаниями в 

области технических дисциплин (наук), способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления. 

 

Сопротивление материалов - 5 кредитов 

Пререквизиты: Высшая математика I, 11 Физика 1, 11       

Постреквизиты: Динамика транспортной техники, Энергетические установки ТТ 

Цель: обеспечение базовой подготовки бакалавров, владеющих навыками расчета и 

проектирования элементов конструкции и сооружений транспортного строительства и 

реконструкций объектов действующего транспорта, способствующих повышению провозной 

и пропускной способности. 

Краткое описание дисциплины: виды усилий, возникающих в различных 

строительных конструкциях.  Методики расчетов на прочность для различных случаев 

действия нагрузок. Смежное сопротивление и расчеты  на прочность при смежном 

сопротивлении. Методы расчета статистически неопределимых систем. 

Ожидаемые результаты:  

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

взаимозависимость и взаимовлияние этих понятий не только между собой, но и с другими 

дисциплинами. 

Уметь: точно и обстоятельно аргументировать ход рассуждений, не загромождая его 

ненужными подробностями; применять изученный материал в разносторонних областях. 

Иметь навыки: выполнение экспериментальных исследований элементов 

конструкций и сооружений. 

Быть компетентным: обладает базовыми знаниями в 

области технических дисциплин (наук), способствующих форм 

 

 

3 курс  

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по ОП 6В07100– Транспорт, 

транспортная техника и технологии 

1 БД AM 3218 Автоэксплуатационные материалы   5 5 

2 БД GBN/ONP/ TFSF 3218 Основы научного 

прогнозирования 

5 5 

3 БД Avt 3219 Автомобили 5 5 

4 БД PMKPTM 3219 Проектирование металлоконструкций 

подъемно-транспортных машин 

5 5 

5 БД TEA 3220 Техническая эксплуатация автомобилей       5 6 



6 БД РМ 3220 Путевые машины         5 6 

7 БД EA 3221 Электрооборудование автомобилей 5 5 

8 БД MZR 3221 Машины для земляных работ 5 5 

9 БД ASA 3222 Автоматические системы автомобилей 5 5 

10 БД SDM 3222  Строительно-дорожные машины 5 5 

11 БД AVT 3223 Альтернативные виды топлива  4 6 

12 БД PTM 3223 Подъемно-транспортные машины  4 6 

13 БД VK 3219 Вагоны и контейнеры    5 5 

14 БД T 3219 Тепловозы           5 5 

15 БД ETT 3219 Электронная техника и преобразователи    5 5 

16 БД OTSNRV 3220 Оборудование и технология сварочно-

наплавочных работ вагонов                                     

5 6 

17 БД TKT 3220 Теория и конструкция тепловозов 5 6 

18 БД EEPS 3220 Электрооборудование электроподвижного 

состава     

5 6 

19 БД ABDP 3221 Автотормоза и безопасность движения 

поездов          

5 5 

20 БД TOPS 3221 Тормозное оборудование подвижного 

состава      

5 5 

21 ПД KVV 3222 Кондиционирование воздуха в вагонах       5 5 

22 ПД EM 3222 Электрические машины            5 5 

23 БД ARV 3223 Автоматизация и роботизация вагонов     4 6 

24 БД TVS 3223 Топливо, вода и смазки    4 6 

25 ПД MhEPS 3223 Механическая часть электроподвижного 

состава 

4 6 

26 ПД SPS 3230 Спецподвижной состав             4 6 

27 ПД EPMO 3230 Эксплуатация путевых машин  и 

оборудования 

4 6 

28 ПД PTE 3230 Правила технической эксплуатации 4 6 

29 ПД EPS 3230 Эксплуатация подвижного состава 4 6 

 

 

Автоэксплуатационные материалы – 5 кредитов 

Пререквизиты: Химия 

 Постреквизиты:  Энергетические установки транспортной техники, Техническая 

эксплуатация автомобилей 

Цель: является углубление и расширение знаний студентов о применении топлив, 

смазочных материалов и технических жидкостей, эксплуатационные требования к 

материалам, их физико-химические свойства и эксплуатационные качества, рекомендации по 

их рациональному использованию. 

Краткое описание дисциплины: Цель и задачи изучения дисциплины. Наука 

«Химмотология». Физико-химические свойства жидкого топлива. Нефть – основное сырье 

для получения горючесмазочных материалов. Определение. Состав. Структура. Основные 

способы получения из нефтитоплива и масла. Прямая перегонка. Крекинг способ. Очистка. 

Топливо для карбюраторных ДВС. Бензин определение. Основные требования. Сгорание 

бензина в цилиндре двигателя. Нормальное и детонационное горение. Влияние физико-

химических свойств бензина на работу ДВС. Газообразные топлива. Виды. Основные 

требования. Эксплуатационные особенности. Смазывающие материалы. Назначение. Виды. 

Трение – основные понятия, значения. М а с л а. Моторные масла, классификация, марки. 

Трансмиссионные масла, марки. Пластические  смазки. Специальные технические жидкости. 



Назначение. Требования.  Марки . Организация рационального использования А.Э.М. 

Принципы экономии топлива и смазочных материалов. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: методологию и методы инженерного прогнозирования развития, принципы 

теории подобия и моделирования при вероятностно-статистических расчетах, способы 

верификации прогнозных решений и прогнозирования научных проблем развития, методы 

обработки патентной информации. 

Уметь: вскрывать тенденции развития; устанавливать реальные факторы, 

оказывающие влияние на развитие техники; намечать перспективные направления 

исследований в области строительно-дорожного и транспортного машиностроения; 

определять закономерности и особенности предвидимого научно-технического развития; 

определять возможные и оптимальные варианты развития и пути воздействия на эти 

процессы. 

Иметь навыки:  об основных конструктивных параметрах, современном состоянии 

технологии производства и новейших методах расчета и конструирования; об этапах их 

создания, каналах прямых и обратных связей системы проектирования, выпуска и 

прогнозирования развития машин. 

Быть компетентным:  овладение методами переработки научно-технической 

информации для принятия решении и выработки необходимых управляющих воздействий на 

процесс развития, что обеспечивает повышение эффективности 

 

Основы научного прогнозирования  - 5 кредитов 

Пререквизиты: Технология конструкционных материалов, Теория машин и  

механизмов  

Постреквизиты:  полученные знания необходимы для освоения профилирующих 

дисциплин  

Цель: В дисциплине обозначаются и раскрываются системообразующие аспекты 

методологии выполнения научного эксперимента, подробно характеризуется сущность 

методологических основ и методологических подходов выполнения научных экспериментов. 

Краткое описание дисциплины: понятие науки, ее роль в мире; сущность и 

организация научных исследований, их виды; критерии обоснования темы научного 

исследования, виды источников информации, структура организация научно-

исследовательской работы, содержание научного поиска, теоретические и оформление 

результатов исследования.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: методологию и методы инженерного прогнозирования развития, принципы 

теории подобия и моделирования при вероятностно-статистических расчетах, способы 

верификации прогнозных решений и прогнозирования научных проблем развития, методы 

обработки патентной информации. 

Уметь: вскрывать тенденции развития; устанавливать реальные факторы, 

оказывающие влияние на развитие техники; намечать перспективные направления 

исследований в области строительно-дорожного и транспортного машиностроения;  

Иметь навыки:  об основных конструктивных параметрах, современном состоянии 

технологии производства и новейших методах расчета и конструирования; об этапах их 

создания, каналах прямых и обратных связей системы проектирования, выпуска и 

прогнозирования развития машин. 

Быть компетентным:  овладение методами переработки научно-технической 

информации для принятия решения и выработки необходимых управляющих воздействий на 

процесс развития, что обеспечивает повышение эффективности общественного 

производства, производительности труда, улучшение качества продукции. 

 

Автомобили  – 5 кредитов 



Пререквизиты: Теоретическая механика Сопротивление материалов, Теория машин 

и механизмов  

Постреквизиты: Основы ремонта транспортной техники  

Цель: получение знаний по конструкции автомобилей и рабочим процессам их 

механизмов, необходимые для последующего изучения специализирующих дисциплин и 

дальнейшей деятельности бакалавра транспорта на автомобильных предприятиях. 

Краткое описание дисциплины: изучение конструкции автомобилей, рабочие 

процессы узлов и агрегатов автомобилей, особенности конструкции современных 

отечественных и зарубежных автомобилей, перспективы развития автомобилестроения. 

Ожидаемые результаты:  

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

ремонта и сервисного обслуживания локомотивов  

Иметь навыки:   обладать навыками обращения с современной техникой, уметь 

использовать информационные технологии в сфере профессиональной деятельности; 

Быть компетентным:  быть способным критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, 

осознавать. 

 

Проектирование металлоконструкций подъемно - транспортных машин – 5 

кредитов 

Пререквизиты: Теоретическая механика Сопротивление материалов, Теория машин 

и механизмов 

Постреквизиты: Основы ремонта транспортной техники  

Цель: качественная и квалифицированная подготовка бакалавров в области 

повышения надежности и долговечности ТиТТ, а также эффективности работы их во всех 

отраслях современного машиностроения.  

Краткое описание дисциплины: Проектирование и расчет металлоконструкций 

грузоподъемных машин, материалы для изготовления металлоконструкций стали, 

применяемые для металлоконструкций, низколигированные стали марок 09Г2, 09Г2С, 

10ХСНД, 14Г2АФ, 14Г2АФД, алюминиевые сплавы, методы расчета металлоконструкций 

Ожидаемые результаты:  

Знать: овладение бакалаврами основных положений по конструированию и 

проектированию металлоконструкции ТТ и Т; методов их расчета, повышения надежности и 

долговечности их работы..; 

Уметь: определять теории надежности; качественные и количественные 

характеристики надежности; надежность как основной показатель качества технической 

системы; стратегия и системы обеспечения работоспособности, диагностические параметры 

технического состояния машин и их составных частей; 

Иметь навыки: технологического оборудования, используемого при техническом 

обслуживании, ремонте, хранении и заправке автомобилей; а также изучаются основы 

проектирования технологического оборудования; система поддержания оборудования в 

исправном состоянии; методы проектирования агрегатов, узлов,  

Быть компетентным: быть способным критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, 

осознавать, быть способным к демонстрации знаний и пониманий в профессиональной 

сфере. 

 

Техническая эксплуатация автомобилей - 5 кредитов 

Пререквизиты: Автомобили,  Автоматические системы автомобилей  

Постреквизиты: Основы ремонта транспортной техники  

Цель: научить будущих специалистов выбирать оптимальные методы организации 

работы автомобиля, исходя из специфики его силового агрегата; намечать необходимые 



мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту ДВС, исходя из современных 

эксплуатационных, экономических и экологических требований. 

Краткое описание дисциплины: рассматриваются причины изменения технического 

состояния автомобиля в процессе эксплуатации,  системы ТО и ремонта автомобилей, теория 

надежности и закономерности изменения технического состояния автомобилей, 

теоретические основы их ТО, ремонта и диагностирования.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: овладение бакалаврами основных положений по конструированию и 

проектированию металлоконструкции ТТ и Т; методов их расчета, повышения надежности и 

долговечности их работы. Умение правильно выбрать рациональные конструктивные схемы 

и материалы металлоконструкции, методы расчета упругих систем, наиболее эффективные 

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

Уметь: определять теории надежности; качественные и количественные 

характеристики надежности; надежность как основной показатель качества технической 

системы; стратегия и системы обеспечения работоспособности, диагностические параметры 

технического состояния машин и их составных частей; 

Иметь навыки: технологического оборудования, используемого при техническом 

обслуживании, ремонте, хранении и заправке автомобилей; а также изучаются основы 

проектирования технологического оборудования; система поддержания оборудования в 

исправном состоянии; методы проектирования агрегатов, узлов, деталей; основы 

проектирования и эксплуатации гидравлических, пневматических, механических, 

электрических, электронных установок для технологического оборудования. 

Быть компетентным: быть способным критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, 

осознавать, быть способным к демонстрации знаний и пониманий в профессиональной 

 

Путевые машины – 5 кредитов 

Пререквизиты: Проектирование металоконструкций подъемно- транспортных 

машин  

Постреквизиты: Путевое хозяйство  

Цель: подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной 

деятельности в области механизации строительства и ремонта, железных дорог повышение 

качества и производительности выполняемых работ. 

Краткое описание дисциплины: Струги снегоочистители, Путевая землеуборочная 

машина, Электробалластер ЭЛБ – 1, Укладочные краны на железнодорожном ходу, 

Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины циклического действия. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: классификацию конструкции, расчеты и определения основных параметров 

путевых машин и их технико-экономические показатели, ставит целью получение 

студентами знаний в подготовке бакалавров владеющих навыками профессиональной 

деятельности в области механизации строительства и ремонта, железных дорог повышение 

качества и производительности выполняемых работ. 

Уметь: определять теории надежности; качественные и количественные 

характеристики надежности; надежность как основной показатель качества технической 

системы; стратегия и системы обеспечения работоспособности, диагностические параметры 

технического состояния машин и их составных частей; 

Иметь навыки: технологического оборудования, используемого при техническом 

обслуживании, ремонте, хранении и заправке автомобилей; а также изучаются основы 

проектирования технологического оборудования; система поддержания оборудования в 

исправном состоянии; методы проектирования агрегатов, узлов,  



Быть компетентным: быть способным критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, 

осознавать, быть способным к демонстрации знаний и пониманий в профессиональной сфере 

 

Электрооборудование автомобилей – 5 кредитов 

Пререквизиты: Физика1,11, Электротехника и основы электроники  

Постреквизиты: полученные знания необходимы для освоения профилирующих 

дисциплин. 

Цель: является анализ и синтез систем электроснабжения, зажигания, пуска 

двигателя, контрольно-измерительных приборов, освещения, сигнализации, а также 

факторов, определяющих развитие новых конструкций электрического и электронного 

оборудования автомобилей. 

Краткое описание дисциплины: изучение устройств, принцип действия, 

технические и регулировочные характеристики, а также диагностика различных систем, 

устройств и приборов автомобильного электрического и электронного оборудования, 

основные правила эксплуатации и обслуживания электрооборудования автомобилей. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: назначение систем устройство, принцип действия и основные характеристики 

систем и отдельных приборов электрооборудования автомобилей для его надежной 

эксплуатации в различных условиях. 

Уметь: проводить сравнительный анализ принципиальных и электрических схем, 

основных параметров и характеристик в том числе и для автомобилей отечественного и 

зарубежного производства, грамотно эксплуатировать приборы и системы 

электрооборудования 

Иметь навыки: использовать современную вычислительную технику при разработке 

и анализе различных систем 

Быть компетентным:  в определении исходных данных  для расчета основных 

параметров аппаратов, приборов и функциональных систем. 

 

Машины для земляных работ – 5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин и основы конструирования, Теория машин и 

механизмов  

Постреквизиты: полученные знания необходимы для освоения профилирующих 

дисциплин. 

Цель: подготовка специалистов, владеющих знаниями особенностей использования 

известных и создания новых машин для производства земляных работ, применяемых в 

Республике Казахстан и за рубежом. 

Краткое описание дисциплины: Землеройно-транспортные машины. Бульдозеры и 

рыхлители. Землеройно-транспортные машины. Скреперы. Землеройно-транспортные 

машины. Автогрейдеры и грейдер-элеваторы. Экскавационно-транспортная техника 

непрерывного действия. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: Назначение и область применения каждой экскавационной техники, 

Конструктивно-кинематическое устройство машин, их технические, технологические и 

эксплуатационные особенности, достоинства и недостатки; 

Уметь: Производить конструктивные расчеты с выбором основных параметров 

машин и рабочего оборудования для эскизной компоновки рассматриваемой техники 

(определение размерных, режимных, энергетических, кинематических и других 

предпроектных компоновочных параметров во взаимосвязи с технологией производства 

работ),  

Иметь навыки:  Эксплуатационно-технологические расчеты с определением 

производительности, оптимальных параметров забоя и базы машин, а также методы технико-



экономического определения оптимального варианта комплекта техники конкретного 

объема и условий выполняемых экскавационных работ . 

Быть компетентным: перспективу конструктивного, технологического и 

эксплуатационного совершенства и направления развития каждой эксплуатационной 

техники. 

 

Автоматические системы автомобилей - 5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин и основы проектирования  

Постреквизиты: Техническая эксплуатация автомобилей 

Цель: формирование у студентов необходимого уровня знаний и профессионально-

практических навыков для решения задач, связанных с разработкой автоматических систем 

автомобилей. 

Краткое описание дисциплины: изучение дисциплины рассматривает требования, 

предъявляемые к автоматическим системам, применяемым в автомобилях, законы 

регулирования, а также схемы и принципы их работы. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: периодичности, перечни и  трудоемкости выполняемых работ в соответствии с 

назначением, характером и объемом  выполняемых работ технического обслуживания и 

диагностики текущий (ТР) и капитальный (КР) ремонты; уметь выполнять отдельные стадии 

работ.  

Уметь: самостоятельно оценивать отдельные стадии работ; составлять технические 

задания на ТО, ТР, КР автотранспортных средств различного назначения, для обеспечения 

требуемого ресурса и показателей надёжности и комфортабельности автотранспортного 

средства. 

Иметь навыки: анализировать  изучить автомобильные двигателей, особенностей их 

работы и методов оптимизации их показателей в эксплуатационных условиях 

Быть компетентным: быть способным к участию в составе коллектива исполнителей 

при выполнении  лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 

испытаний систем и средств эксплуатации автомобилей; Иметь представления: об основах 

технического обслуживания и текущего ремонта агрегатов и систем. 

 

Строительные дорожные машины – 5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин и основы проектирования  

Постреквизиты: Путевое хозяйство, Основы автоматизации и проектирования 

машин  

Цель: в дисциплине рассматривается область применения, классификация, 

конструкции, расчеты и определения основных параметров строительных дорожных машин 

и их технико-экономические показатели. 

Краткое описание дисциплины: Классификация строительных машин, Системы 

управления, Элеваторы, Погрузочные машины периодического действия, Схемы 

механического привода, Реверсивные и реверсивно-распределительные    механизмы 

Ожидаемые результаты:  

Знать:  энергетическую ситуацию в мире и перспективы развития топливно-

энергетических ресурсов нашей страны; физико-химические свойства АВТ,  

Уметь: выбирать газовую топливную аппаратуру  для переоборудования автомобиля 

для работы на жидком и сжатом газе; рассчитывать технико-экономическую эффективность 

перевода транспортного средства на нетрадиционный источник энергии; установить на 

автомобиль ГБУ;  

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

прогресса натранспорте в части совершенствования конструкции двигателя для работы на 

строительно дорожных работ,  



Быть компетентным: быть способным к демонстрации знаний и пониманий в 

профессиональной сфере;быть способным  к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; может формулировать аргументы и решать 

проблемы в области эксплуатации локомотивов; способен осуществлять сбор и 

интерпретацию информации для формирования суждений с учетом социальных, этческих и 

научных соображений. 

 

Альтернативные виды топлива – 4 кредита 

Пререквизиты: Автоэксплуатационные материалы, Автомобили 

Постреквизиты: Энергетические установки транспортной техники 

Цель: подготовка специалистов, владеющих знаниями в области нетрадиционных 

источников энергии и альтернативных видов топлива, их производства, переработки, 

хранения и применения в автомобильном транспорте, а также навыками профессиональной 

деятельности в сфере технического сервиса ГБА. 

Краткое описание дисциплины: Альтернативные виды топлива. Газоконденсатные 

топлива, спирты и водород. Водород как альтернативный вид топлива. Получение водорода 

– будущая технология. Водородные двигатели. Преимущества и недостатки АВТ. Экология. 

Состав биогаза. Биогазовая установка. 

Ожидаемые результаты:  

Знать:  энергетическую ситуацию в мире и перспективы развития топливно-

энергетических ресурсов нашей страны; физико-химические свойства АВТ, источники их 

производства, способы получения и доставки потребителям; технологии и технические 

средства хранения, переработки и заправки; процессы преобразования тепловой и пр. 

энергии альтернативных энергоносителей в механическую энергию в силовых установках 

традиционного и нетрадиционного типа и схем; конструкцию современных автомобилей, 

работающих на АВТ (в основном на сжиженном и сжатом 

Уметь: выбирать газовую топливную аппаратуру (ГТА) для переоборудования 

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

эффективность перевода транспортного средства на нетрадиционный источник энергии; 

установить на автомобиль ГБУ; регулировать и наладить газовую систему питания 

бензинового и дизельного двигателей; определить и устранить отказы и неисправности в 

ГТА; проводить ТО и ремонт ГБА 

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

прогресса натранспорте в части совершенствования конструкции двигателя для работы на 

АВТ, реконструкции автомобиля для улучшения его эксплуатационных свойств при 

использовании АВТ и т.д., а также в ресурсосбережении и охраны окружающей среды 

Быть компетентным:- быть способным к демонстрации знаний и пониманий в 

профессиональной сфере; быть способным  к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; может формулировать аргументы и решать 

проблемы в области эксплуатации локомотивов; способен осуществлять сбор и 

интерпретацию информации для формирования суждений 

 

Подъемно – транспортные машины – 4 кредита 

Пререквизиты: Проектирование металоконструкций подъемно-транспортных 

машин. 

Постреквизиты: Основы ремонта транспортной техники, путевое хозяйство  

Цель: подготовка специалистов, владеющих знаниями особенностей использования 

известных и создания новых машин и механизмов, предназначенных для подъема и 

перемещения грузов, а также для выполнения специальных подъемных и переместительных 

операций. 

Краткое описание дисциплины: изучение конструкции и  принципы действия узлов 

и агрегатов подъемно-транспортных машин, назначение, классификация и технические 

характеристики, области применения по технологическим параметрам. 



Ожидаемые результаты:  

Знать - основные тенденции развития и области применения подъемно-транспортных 

машин и механизмов; 

- классификацию и типы ПТМ; 

- устройство, методы расчета, принцип действия ПТМ; 

-выбор типа ПТМ в соответствии с характером работы, производительностью и объемом 

подъемно-транспортных и перегрузочных работ. 

Уметь: принять самостоятельное решение по выбору рациональной схемы при 

проектировании ПТМ и ее узлов, сконструировать и рассчитать машину, 

автоматизированные комплексы машин; 

- испытать машину и обеспечить безопасную эксплуатацию, рассчитать экономическую 

эффективность технологических и проектных решений; 

- и автоматизации производственных процессов 

Быть компетентным:  области  владеющих знаниями особенностей использования 

известных и создания новых машин и механизмов, предназначенных для подъема и 

перемещения грузов, а также для выполнения специальных подъемных и переместительных 

операций 

 

Вагоны и контейнеры  -5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин и основы конструирования, Теория машин и 

механизмов  

Постреквизиты: Автоматизация и роботизация вагонов, вагонное хозяйство  

Цель: подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной 

деятельности в области технического содержания, ремонта и эксплуатации вагонного и 

контейнерного парка, для обеспечения и повышения провозной способности, железных 

дорог транспортно-коммуникационного комплекса Республики Казахстан. 

Краткое описание дисциплины: Структура  парка вагонов, выбор типов грузовых 

вагонов, параметры  и  линейные  размеры  вагонов Габариты  подвижного состава железных 

дорог Силы действующие на вагон, материалы, применяемые  в вагоностроении  и 

допускаемые напряжения Колёсные пары. Классификация колёсных пар.  Обоснование 

формы и основных размеров. Буксовые узлы вагонов. Эволюция и анализ конструкций  

буксовых узлов Гасители колебаний. Конструктивные формы гасителей колебаний. Оценка  

работоспособности  гидравлических  гасителей колебаний Целесообразность тележечных  

конструкций вагонов. Классификация  ударно-тяговых приборов Поглощающие аппараты. 

Классификация  кузовов вагонов. Специальные  контейнеры,  назначение и особенности  

устройства. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: конструкцию всех типов вагонов  и контейнеров,  назначение, устройство и 

взаимодействие узлов и деталей; основные тенденции развития конструкций  вагонов и 

контейнеров, параметры и характеристики современных  типов   вагонов  и контейнеров. 

Уметь: обеспечивать  качественное  техническое  обслуживание   и ремонт  вагонов  и 

контейнеров для  поддержания высокого   технического  уровня   вагонного   и 

контейнерного   парка в современных условиях 

Иметь навыки:  о методах  рациональной  и эффективной  эксплуатации  

подвижного  состава, технического  обслуживания  и ремонта вагонов  и контейнеров. 

Быть компетентным владеющих навыками профессиональной деятельности в 

области технического содержания, ремонта  и эксплуатации вагонного  и контейнерного 

парка,  для  обеспечения  и повышения  провозной способности железных дорог 

транспортно-коммуникационного  комплекса Республики Казахстан. 

 

Тепловозы – 5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин и основы конструирования, Теория машин и 

механизмов 



Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и навыки 

при изучении профилирующих дисциплин  

Цель: обеспечение непрерывности профессиональной подготовки студентов в 

течение всего срока обучения, заложение фундамента специализации, профессиональной 

направленности, уменьшение дублирование изучаемого материала. Дисциплина дает общие 

представления о конструкции тепловозов, тем самым создает базу для изучения дисциплин и 

проведения специализированной технологической практики. 

В соответствии с этим основные цели преподавания дисциплины следующие: 

серьезная профессиональная ориентация студентов и обеспечение представлений о 

локомотивах и их технико-экономических характеристиках; фундаментальная специальная 

подготовка студентов путем увязывания изучения специальности с параллельным изучением 

общетехнических дисциплин; подготовка студентов к прохождению специализированной 

технологической практики. 

Краткое описание дисциплины: Общее устройство тепловозов: грузовые, 

пассажирские, маневровые, Колесные пары, Буксовый узел, Рессорное подвешивание, 

Тележки, Кузов и главная рама тепловоза, Классификация ДВС, Детали движущего механизма 

ДВС, Вспомогательные агрегаты и оборудование тепловозных дизелей, Передачи мощности 

тепловозов, Тяговые электрические машины, Вспомогательное электрическое оборудование, 

Вспомогательное оборудование. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: общее устройство тепловоза;основные принципы образования силы 

тяги;принципы взаимодействия основных элементов и узлов и их конструкцию (дизель, 

электрического и вспомогательного оборудования, а также экипажные 

части);профессиональную направленность выбранной специальности. 

Уметь: правильно организовать свою работу, увязывая изучение общетехнических 

дисциплин с первым фундаментальным курсом по специальности :в процессе 

специализированной практики на рабочем месте обеспечить взаимодействие элементов 

тепловозов, пользоваться технической литературой по специальности; правильно 

организовать самостоятельную работу. 

Иметь навыки: приобретение навыков правильного подбора и рационального 

использования измерительных преобразователей в соответствие с требуемой точностью 

измерений и условиями эксплуатации; принцип построения и способы реализации 

импульсных и цифровых устройств на основе п/п приборов. 

Быть компетентным: изучение общетехнических дисциплин с первым 

фундаментальным курсом по специальности, в процессе специализированной практики на 

рабочем месте обеспечить взаимодействие элементов тепловозов, пользоваться технической 

литературой по специальности, правильно организовать самостоятельную работу 

 

Электронная техника и преобразователи -5 кредитов 

Пререквизиты: Теория машин и механизмов, электротехника и основы электроники  

Постреквизиты: Электрооборудование электроподвижного состава  

Цель: состоит в изучении принципа действия полупроводниковых приборов; 

принципов конструирования устройств на основе использования полупроводниковых 

элементов; методов анализа и расчета различных преобразователей энергии, используемых 

на ЭПС. 

Краткое описание дисциплины: общее устройство и характеристики автономных 

локомотивов, общая характеристика экипажной части локомотивов, вспомогательное 

оборудование локомотивов. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: теоретические основы и принципы организации работы тепловозного парка на 

железных дорогах Казахстана, основы научной организации труда локомотивных бригад, 

основные принципы высокоэффективного использования локомотивов и средств   

технического обслуживания,  



Уметь: производить расчеты потребного эксплуатируемого и инвентарного парков 

локомотивов депо, штатов локомотивных бригад, производственных рабочих, инженерно-

технического персонала; рассчитывать основные показатели использования тепловозов, 

программу ремонта; 

Иметь навыки: иметь навыки, об основных путях совершенствования и 

перспективах развития форм организации работы локомотивного парка и локомотивных 

бригад; о возможностях применения ЭВМ для оперативного управления и планирования  

работы устройств локомотивного хозяйства. 

Быть компетентным в принципах создания  автоматизированных систем управления 

локомотивным хозяйством. 

 

Оборудование и технология сварочно – наплавочных работ вагонов – 5 кредитов 

Пререквизиты: Теоретическая механика, Механика жидкости и газа, гидро-и 

пневмопривод  

Постреквизиты: Основы ремонта транспортной техники  

Цель: обеспечение профессиональной подготовки специалистов по организации 

вагоностроительных и вагоноремонтных предприятии и получение студентами необходимых 

знаний по техническим особенностям сварочно-наплавочного производства 

восстанавливаемых узлов грузовых и пассажирских вагонов, а так же теоретические основы 

прогрессивных видов сварки при ремонте и изготовлении вагонов. 

Краткое описание дисциплины: Основные виды   и  способы наплавки и сварки при 

ремонте  вагонных   деталей. Требования к сварочным  конструкциям  вагонов и 

контейнеров. Меры по предотвращению вредного влияния сварки на вагон 

Металлургические основы дуговой сварки, процессы, протекающие при сварке. Сварочные 

шлаки Выбор и проектирование сборочно-сварочных работ Конструктивная схема и методы 

расчета, расчет сопряжений  и деформаций кузовов, рам вагонов  и тележек, котлов цистерн 

Режимы сварки и наплавки при различных  методах Режимы  ручной  сварки и наплавки. 

Сварочные электроды. Подготовка ремонтируемой или свариваемой детали к сварочным 

работам. Точность и работоспособность конструкций Качество и работоспособность сварных 

конструкций. Влияние перемещений. Влияние остаточных напряжений. Горящие трещины, 

деформационные разрушения 

Ожидаемые результаты:  

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

к производству  сварочно-наплавочных  работ при ремонте вагонов 

Уметь: обеспечивать  основные требования к производству  сварочно-наплавочных  

работ при ремонте вагонов 

Иметь навыки: о методах расчета, расчет сопряжений  и деформаций кузовов, рам 

вагонов и тележек, котлов цистерн. Качество и работоспособность сварных конструкции. 

Быть компетентным в подготовке ремонтируемых деталей к сварочно-наплавочным 

работам, определение размеров шва, катет  углового  шва. определение  сечения  шва, 

определение длины дуги. Расчет скорости  сварки  при  ручной дуговой сварке. 

 

Теория и конструкция тепловозов – 5 кредитов 

Пререквизиты: Тепловозы  

Постреквизиты: Надежность транспортной техники 

Цель: углубленное изучение студентами общих характеристик и свойств 

локомотивов, особенностей условий работы эксплуатации и технических требований, 

предъявляемых к узлам и агрегатам; методов анализа и расчета конструкций и узлов 

экипажной части и вспомогательного оборудования; обобщение знаний, полученных 

студентами при изучении ранее преподававшихся дисциплин. 

Краткое описание дисциплины: изучение конструкции и технических 

характеристик тепловозов, назначение и  классификация тягового подвижного состава. 

Ожидаемые результаты:  



Знать: основные параметры локомотивов, исходя из их назначения и конкретных 

условий эксплуатации; 

- основные характеристики экипажной части локомотива на основе показателей назначения и 

критериев безопасности движения; 

Уметь:  применять полученные знания при расчете,   конструировании и испытаниях 

тепловозов и тепловозных систем, применять полученные знания при настройке и 

эксплуатации тепловозов 

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

профессиональной деятельности. 

Быть компетентным основные параметры зарубежных автономных локомотивов и 

их основных агрегатов и систем; параметры конструкций и свойства перспективных 

локомотивов и локомотивов, работающих на альтернативных видах топлива. 

 

Электрооборудование электроподвижного состава  – 5 кредитов 

Пререквизиты: Электронная техника и преобразователи  

Постреквизиты: Надежность транспортной техники  

Цель: подготовка специалистов по электровозам и электропоездам, знающих основы 

теории работы электрических машин и электрических аппаратов ЭПС, а также умеющих 

выполнять работы по их эксплуатации, техническому обслуживанию, модернизации и 

конструированию. 

Краткое описание дисциплины: Общие сведения о тяговых электрических 

аппаратах и условиях их работы, Основные элементы тяговых аппаратов, Аппараты с 

групповым приводом, Электрическая дуга между контактами и способы ее гашения. 

Аппараты защиты и реле, Бесконтактные элементы и аппараты, Вспомогательное 

электрооборудование ЭПС, Конструкция тяговых двигателей, Условия работы ТЭД 

Ожидаемые результаты:  

Знать: конструкцию, принцип действия, характер протекания рабочих процессов 

электрооборудования электроподвижного состава, их основных и вспомогательных систем и  

оборудовании, основные технико-экономические и технические характеристики 

электрооборудования; 

Уметь:  выбирать технические средства, обеспечивающие взаимодействие видов 

транспорта; определить структуру и мощности транспортных узлов 

Иметь навыки: владеть знаниями об общих закономерностях и тенденциях 

технического оснащения, методах работы и совершенствования видов транспорта, а также 

путях и перспективах развития транспортной системы РК 

Быть  компетентным: совершенствования электрооборудования и электрических 

схем тепловозов. Элементы электрооборудования электровозов, их назначении,  общих 

сведения о тяговых электрических  аппаратах и условиях их работы. 

 

Автотормоза и безопасность движения поездов  – 5 кредитов 

Пререквизиты: Сопротивление материалов, Теория машин и механизмов 

Постреквизиты: Надежность транспортной техники 

Цель: изучение важнейшего элемента железнодорожного транспорта, к которому 

относятся автоматические тормоза, от уровня развития и состояния которых во многом 

зависит не только пропускная и провозная способность, но и безопасность движения 

поездов. 

Краткое описание дисциплины: устройство, действие, ремонт и эксплуатацию 

тормозных систем и приборов безопасности движения. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: системное изучение назначения, устройства и действия приборов  тормозного 

оборудования вагонов и локомотивов; 



изучение тормозных процессов, происходящих в  поезде  на различных режимах действия 

тормозного оборудования; изучение системы обслуживания и ремонта  тормозного  

оборудования 

Уметь: с  учётом безопасности движения, охраны  окружающей  среды, применения  

вычислительной техники:  

Иметь навыки проектировать и  проводить испытания приборов и тормозного 

оборудования; производить тормозные расчёты; 

оценивать техническое состояние тормозного   оборудования подвижного состава. 

Быть  компетентным: об основных направлениях дальнейшего развития  и 

совершенствования  тормозной техники в республике  Казахстан  и за рубежом и об 

основных нормативных  документах (инструкции, правила и т.д.). 

 

Тормозное оборудование подвижного состава    – 5 кредита 

Пререквизиты: Сопротивление материалов, Теория машин и механизмов 

Постреквизиты: Надежность транспортной техники 

Цель: изучение важнейшего элемента железнодорожного транспорта, к которому 

относятся автоматические тормоза, от уровня развития и состояния которых во многом 

зависит не только пропускная и провозная способность, но и безопасность движения 

поездов. 

Краткое описание дисциплины: устройство, действие, ремонт и эксплуатацию 

тормозных систем и приборов безопасности движения. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: устройство, действие,  ремонт и эксплуатацию тормозных систем и приборов  

безопасности движения. 

Уметь: с учётом безопасности движения, охраны  окружающей  среды, применения  

вычислительной техники:  

проектировать и  проводить испытания приборов и тормозного оборудования; производить 

тормозные расчёты; оценивать техническое состояние тормозного   оборудования 

подвижного состава. 

Иметь представление: об основных направлениях дальнейшего развития  и 

совершенствования  тормозной техники в Республике Казахстан  и за рубежом и об 

основных нормативных  документах (инструкции, правила и т.д.). 

Быть компетентным: проектировать и проводить испытания приборов и тормозного 

оборудования, производить тормозные расчёты, оценивать техническое состояние 

тормозного оборудования подвижного состава. 

 

Кондиционирование воздуха в вагонах   – 5 кредитов 

Пререквизиты: Физика 1,11, электротехника и основы электроники  

Постреквизиты: Профилирующие дисциплины. 

Цель: формирование у студентов знаний и навыков по основам автоматизации 

производственной деятельности вагоностроения и транспортной техники и 

усовершенствования производства. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина даёт представление об основах 

эксплуатации систем Кондиционирование воздуха в вагонах, прививает навыки 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение в лекционном курсе теоретических основ и современных прогрессивных 

методов эксплуатации систем Термодинамическое свойства влажного воздуха. Санитарно-

гигиенические норма при КВВ. Цикл работы кондиционера на I-d диаграмме, Расчет 

приведенного коэффициента теплопередачи кузова вагона, Тепловой баланс кузова вагона, 

Вентиляция воздуха с рециркуляцией, Приточно-вытяжная вентиляция вагонов открытого 

типа (плацкартных), Отопление пассажирских вагонов, Водоснабжение пассажирских 

вагонов, Физические основы охлаждения, Хладагенты и хладоновые масла, Теплотехнические 

качества кузова вагона, Компрессоры вагонных кондиционеров, Теплообменные аппараты 

https://kuwc-kz.antiplagiat.ru/report/read/3632


Ожидаемые результаты:  

Знать:  функциональное назначение подсистем, узлов, агрегатов и приборов систем 

КВВ; 

- санитарно – гигиенические нормы, как основу выбора параметров систем КВВ, правила 

техники безопасности при их техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте; 

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

регулирования, ручного и автоматического управления; 

- тенденции совершенствования и развития систем КВВ в мировом пассажирском 

вагоностроении. 

Уметь:  - визуально узнавать узлы, приборы и агрегаты системы КВВ; 

- находить их месторасположение на вагоне; 

- определять направление циркуляции теплоносителя или хладагента, находить места их 

утечек; 

-принципах их модернизации, новейших достижениях в области создания узлов, приборов и 

систем управления КВВ. 

 Быть компетентным: знать функциональное назначение подсистем, узлов, 

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

параметров систем КВВ. 

 

Электрические машины  – 5 кредитов 

Пререквизиты:  Физика 1,11, электротехника и основы электроники  

Постреквизиты: Профилирующие дисциплины  

Цель: освоение будущими специалистами теоретических и практических знаний 

процессов электромеханического преобразования энергии, конструкции электрических 

машин, их свойств, характеристики, правил эксплуатации. 

Краткое описание дисциплины: излагаются основные сведения по электрическим 

машинам постоянного и переменного тока, трансформаторам, а также основы теории 

электропривода. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: принцип действия и устройство различных типов электрических машин и 

трансформаторов; 

- физические явления, происходящие в электрических машинах и трансформаторах 

при различных режимах работы и их математическое описание; 

- основные характеристики электрических машин и трансформаторов; 

Уметь: выбирать электрические машины и трансформаторы для конкретных условий 

практики; 

- анализировать и описывать процессы в системах, включающих электрические 

машины и трансформаторы. 

Иметь представление: владеть знаниями об общих закономерностях и тенденциях 

технического оснащения, методах работы и совершенствования видов транспорта, а также 

путях и перспективах развития транспортной системы РК; 

Быть компетентным: быть способным к самосовершенствованию рассчитывать 

основные эксплуатационные характеристики транспортной техники, осуществлять выбор 

электрических машин. 

 

Автоматизация и роботизация вагонов – 4 кредита 

Пререквизиты: Вагоны и контейнеры  

Постреквизиты: Основы ремонта транспортной техники  

Цель: освоение основных задач автоматического управления, т.е. иметь 

представление о методах определения законов управления объектами средствами 

автоматики; знать построение математических моделей системы автоматического 

управления, методы исследования линейных и нелинейных САУ, определять устойчивость и 



качество систем автоматического управления, решать задачи оптимального управления и 

современные тенденции развития систем управления.  

Краткое описание дисциплины: Для решения вопросов автоматизации необходимо, 

чтобы инженеры – механики обладали достаточным уровнем знаний в области 

автоматического управления, методов и средств автоматизации и роботизации. 

Общая потребность разработки и внедрения средств автоматизации, особенно при 

ремонте и техническом обслуживании вагонов, обусловлена не только сравнительно 

высоким еще уровнем ручного труда и необходимостью повышения производительности 

труда, но и социальными факторами. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: Принципы автоматического управления, средства автоматических систем, 

основные методы построения и расчета автоматических управляющих систем, средства 

автоматизации производства, системы автоматизации процессов автоматического 

управления.   

Уметь: Составлять техническое задание на разработку системы автоматизации, 

выбирать рациональный вариант автоматизации процессов изготовления и ремонта вагонов, 

осуществлять построение и расчет систем автоматического управления, основанных на 

универсальных средствах автоматики,  

Иметь представление: о направлениях развития средств управления, средств 

автоматического управления и теории автоматического регулирования в путях 

совершенствования средств автоматизации.  

Быть компетентным: уметь составлять техническое задание на разработку системы 

автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации процессов изготовления и 

ремонта вагонов, осуществлять построение и расчет систем автоматического управления, 

основанных на универсальных средствах автоматики. 

 

Топлива вода и смазки – 4 кредита 

Пререквизиты: Химия, Механика жидкости и газа, гидро-и пневмопривод, 

тепловозы  

Постреквизиты: Локомотивное хозяйство 

Цель: предусматривает изучение основных видов топливо, смазочных материалов и 

технических жидкостей, их рационального использования в процессе эксплуатации, при 

техническом обслуживании и ремонте транспортной техники, подготовить к принятию 

обоснованных и грамотных решений в области использования топлив, смазочных 

материалов и технических жидкостей. 

Краткое описание дисциплины: формирования у будущего специалиста знания по 

видам органических топлив,  смазочных материалов и технических жидкости, их назанчения 

и основных свойствах. А так же специальной подготовки инженерно-технических кадров, 

владеющих научными и практическими знаниями. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: - условия работы и экслуатационно-технические требования к топливам, 

смазочным материалам и охлаждающим жидкостям;основные показатели качества топлив, 

смазочных материалов и охлаждающей жидкости; 

Уметь: - определять индекс вязкости масла по номограмме; свободно пользоваться 

стандартами; рассчитать расход топливо - смазочных материалов и охлаждающей жидкости. 

Иметь преставление: об основах проведения научных исследований в области 

применения топливо-смазочных материалов и охлаждающей жидкости;  

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

Быть компетентным: знать общее устройство локомотивов; основные принципы 

технического обслуживания; принципы взаимодействия основных подразделений по 

технической эксплуатации и сервисного обслуживания. 

 

Механическая часть электроподвижного состава    – 4 кредита 



Пререквизиты:  Детали машин и основы конструирования, электрические машины 

Постреквизиты: Основы ремонта транспортной техники 

Цель: изучение принципов работы механической части  и устройство ее элементов, 

условий работы в эксплуатации, способов поддержания работоспособности.  

Краткое описание дисциплины: Конструкция основных деталей и узлов 

механической части, Тяговые передачи , Расчет на прочность элементов механической части, 

Совершенствование конструкции и характеристик механической части, Испытания 

механической части ЭПС 

Ожидаемые результаты:  

Знать: принципы работы отдельных узлов и механической части ЭПС в целом: 

особенности нагружения и показатели качества узлов; современные направления 

совершенствования их конструкций и способы поддерживания их работоспособности в 

эксплуатации.  

Уметь: устанавливать причины возникновения неисправностей механической части, 

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

механической части, разрабатывать проекты модернизации отдельных узлов в соответствии 

с существующими требованиями и мероприятиями по обслуживанию таких узлов. 

Иметь навыки: принципы работы отдельных узлов и механической части ЭПС в 

целом: особенности нагружения и показатели качества узлов; современные направления 

совершенствования их конструкций и способы поддерживания их работоспособности в 

эксплуатации; 

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку системы 

автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации процессов изготовления и 

ремонта вагонов, осуществлять построение и расчет систем автоматического управления. 

 

Спецподвижной состав – 4 кредита 

Пререквизиты: Теория машин и механизмовАвтомобили  

Постреквизиты: Лицензирование и сертификация на транспорте  

Цель: приобретение знаний по конструкции специализированных автотранспортных 

средств и анализа их эксплуатационных характеристик. 

Краткое описание дисциплины: формирование у студентов знания 

специализированного подвижного состава и использование этих знаний в практической 

деятельности. В ходе изучения содержание дисциплины раскрывается на основе 

современных достижений науки и техники в области автомобилестроения, а также опыта 

эксплуатации специализированного подвижного состава. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: классификацию, особенности конструкций и требования, предъявляемыми к 

СПС; 

- конструкцию специализированных автотранспортных средств; 

- анализ специализированных автотранспортных средств и их эксплуатационные 

характеристики; 

- эксплуатацию технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 

- методы оценок эффективности СПС и автопоездов. 

Уметь: определять, рассчитывать и анализировать оценочные показатели 

эксплуатационных свойств автопоездов и САТС; 

- выбирать оптимальные варианты САТС и определять наиболее благоприятные 

условия их применения; 

- формулировать обоснованные требования к техническим параметрам 

проектируемых САТС; 

Иметь навыки:  производить расчеты на тепловую устойчивость  элементов  с 

большими загрузками на трение-скольжение, пробуксовку, реверсирование и др. виды 

теплового воздействия; 



- проверить  и  осуществить все расчеты параметров колебания машин в целом,  с проверкой 

их на устойчивость против опрокидывания, т.е. определение устойчивости техники 

различного конструктивного исполнения с определением предельных уклонов, 

обеспечивающих нормальную работу; 

Быть компетентным: студенты должны уметь определять сферы целесообразного 

использования автомобилей и автопоездов в зависимости от конкретных условий перевозок, 

вида и свойств грузов, уметь производить расчеты и анализ эксплуатационных показателей, 

уметь организовывать контроль за работой автомобильного подвижного состава и его 

использования. 

 

Эксплуатация путевых машин и оборудования  – 4 кредита 

Пререквизиты: Теория машин и механизмов, путевые машины  

Постреквизиты: Путевые машины и механизмы 

Цель: является подготовка квалифицированных специалистов, умеющих производить 

описание назначение устройство, принципы действия и правила эксплуатации основных 

машин и механизированного инструмента  

Краткое описание дисциплины: изучение конструкционных особенностей  путевых 

машин и области их применения. Тенденции развития конструкций путевых машин и 

условия эксплуатации. 

Ожидаемые результаты:  

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

хозяйстве железных дорог (грузоподъемных, для ремонта земляного полотна, подъемки, 

укладки и выправка пути) − разработку системы машин, обеспечивающей комплексную 

механизацию путевых работ.  

Уметь: работать с машинистами машин в непосредственном контакте; − 

сигналировать и ограждать участок работ, где путевыми машинами и производится ряд 

работ  

Иметь навыки: навыками работы основы разработки систем автоматизированного 

управления строительными машинами, аппаратами, технологическими линиями, гибким 

автоматизированным производством (ГАП) и контроля за их работой.; 

Быть компетентным:  овладение теоретическими основами и конкретными 

методиками построения систем путевых машин. 

 

Правила технической эксплуатации – 4 кредита 

Пререквизиты: Тепловозы, вагоны и контейнеры, электронная техника и 

преобразователи 

Постреквизиты: Локомотивное хозяйство, вагонное хозяйство  

Цель: ознакомление студентов с основными документами, определяющими 

слаженную, четкую, бесперебойную работу железных дорог при безусловном обеспечении 

безопасности движения поездов. 

Краткое описание дисциплины: формирование знаний по управлению 

безопасностью движения поездов на железнодорожном транспорте, изучение устава о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта, сооружения и устройства 

железнодорожного транспорта.   

Ожидаемые результаты:  

Знать: изучение основных понятий об устройстве, эксплуатации и обслуживании 

железных дорог Республики Казахстан; 

- изучение «Правил технической эксплуатации железных дорог РК»; 

- изучение «Инструкции по сигнализации», «Инструкции по движению поездов и 

маневровой работе»; 

- изучение «Устава о дисциплине работников железнодорожного транспорта».  

Уметь: применять полученные знания для обеспечения четкой, слаженной и 

безаварийной работы железнодорожного транспорта экзамена. 



Иметь навыки: получение студентами сведений об основных принципах работы, 

характеристик и технико-экономических показателях автономных локомотивов с 

различными типами энергетических установок и передач мощности; изучение устройства, 

условий работы  и эксплуатации узлов экипажной части и вспомогательного оборудования 

автономных локомотивов и методов расчета и выбора их конструктивных и энергетических 

параметров; представлять современное состояние локомотивостроения и локомотивного 

парка железах дорог, задачи по его модернизации, перспективному развитию и улучшению 

технического состояния; 

Быть компетентным:  в составлении технического задания на разработку системы 

автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации процессов изготовления и 

ремонта вагонов, осуществлять построение и расчет систем автоматического управления, 

основанных на универсальных средствах автоматики, анализировать процессы 

автоматического управления технологическим оборудованием. 

 

Эксплуатация подвижного состава -  4 кредита 

Пререквизиты: Тепловозы, вагоны и контейнеры, электронная техника и 

преобразователи 

Постреквизиты: Локомотивное хозяйство, вагонное хозяйство  

Цель: ознакомление студентов с основными документами, определяющими 

слаженную, четкую, бесперебойную работу железных дорог при безусловном обеспечении 

безопасности движения поездов. 

Краткое описание дисциплины: организация и проведение работ по эксплуатации, 

ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава железных дорог. Влиянии 

условий эксплуатации на основные конструктивные параметры локомотивов и вагонов.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: изучение правил технического обслуживания и ремонта тепловозов, умение 

составления карты технологического процесса разборки, очистки, ремонта, сборки и 

испытания узлов и агрегатов тепловозов, соблюдение технологических процессов при 

ремонте узлов и агрегатов тепловоза и их технико-экономических характеристиках. 

Уметь: уметь устанавливать причины возникновения неисправностей механической 

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

механической части, разрабатывать проекты модернизации отдельных узлов в соответствии 

с существующими требованиями и мероприятиями по обслуживанию таких узлов. 

Иметь навыки: получение студентами сведений об основных принципах работы, 

характеристик и технико-экономических показателях автономных локомотивов с 

различными типами энергетических установок и передач мощности; изучение устройства, 

условий работы  и эксплуатации узлов экипажной части и вспомогательного оборудования 

автономных локомотивов и методов расчета и выбора их конструктивных и энергетических 

параметров; представлять современное состояние локомотивостроения и локомотивного 

парка железах дорог, задачи по его модернизации, перспективному развитию и улучшению 

технического состояния; 

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку системы 

автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации процессов изготовления и 

ремонта вагонов, осуществлять построение и расчет систем автоматического управления, 

основанных на универсальных средствах автоматики, анализировать процессы 

автоматического управления технологическим оборудованием; 

 

 

4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по ОП 6В07100– Транспорт, 

транспортная техника и технологии 

1 БД LST 4229 Лицензирование и сертификация на 5 7 



транспорте    

2 БД PMM 4229 Путевые машины и механизмы       5 7 

3 БД EOV 4229 Электрооборудование вагонов    5 7 

4 БД TRT 4229 Технология ремонта тепловозов 5 7 

5 БД SUEPS 4229 Системы управления электроподвижного 

состава 

5 7 

6 ПД PH 4310 Путевое хозяйство    5 7 

7 ПД AH 4310 Автомобильное хозяйство         5 7 

8 ПД LH 4310 Локомотивное хозяйство       5 7 

9 ПД VH 4310 Вагонное хозяйство              5 7 

 

Лицензирование и сертификация на транспорте – 5 кредитов 

Пререквизиты: Метрология, стандартизация и управление качеством, автомобили 

Постреквизиты: знание данной дисциплины поможет при выполнении выпускной 

работы 

Цель: является усвоение правовых, организационных и методических основ по 

лицензированию и сертификации на национальном, региональном и международном 

уровнях. 

Краткое описание дисциплины: изучение основ сертификации. виды и категории 

нормативных документов в соответствии с потребностями, проводящих сертификацию объекта, 

входящего в зону аккредитации на транспорте «О лицензировании» в Республике Казахстан.   

Виды и формы лицензии. Организационная структура управления. Организация 

лицензирования перевозок пассажиров и грузов, опасных грузов различными видами транспорта в 

РК. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: цели, задачи и принципы лицензирования и сертификации; 

- систему законодательства, служащую основой осуществления деятельности по 

лицензированию и сертификации; 

- порядок осуществления деятельности по лицензированию и сертификации; 

Уметь: иметь представление о структуре системы управления и существующих 

нормативно-правовых документах для автомобильного транспорта, системе классификации 

и особенностях эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта. 

Иметь навыки: навыками работы основы разработки систем автоматизированного 

управления строительными машинами, аппаратами, технологическими линиями, гибким 

автоматизированным производством (ГАП) и контроля за их работой.; 

Быть компетентным:  овладение теоретическими основами и конкретными 

методиками построения систем автомобилей. 

 

Путевые машины и механизмы  – 5 кредитов 

Пререквизиты: Теория машин и механизмов, путевые машины 

Постреквизиты: знание данной дисциплины поможет при выполнении выпускной 

работы. 

Цель: формирование знаний и умений студентов в области технической эксплуатации 

машин и оборудования, используемых в строительстве. 

Краткое описание дисциплины: Струги снегоочистители, Путевая землеуборочная 

машина, Электробалластер ЭЛБ – 1, Укладочные краны на железнодорожном ходу, 

Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины циклического действия. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: принципы работы, свойства, технические характеристики, конструктивные 

особенности машин, применяемых в строительстве; владеть навыками определения и 

планирования выполнения мероприятий, обеспечивающих надёжную работу машин.  



Уметь: пользоваться технической и специальной литературой; иметь опыт или 

представление о техническом и организационном обеспечении научных исследований по 

эксплуатации СДМ и реализации их результатов, об информационном поиске и анализе 

информации по объектам исследования. 

Иметь навыки: навыками работы основы разработки систем автоматизированного 

управления строительными машинами, аппаратами, технологическими линиями, гибким 

автоматизированным производством (ГАП) и контроля за их работой.; 

Быть компетентным: в овладение теоретическими основами и конкретными 

методиками построения систем путевых машин. 

 

Электрооборудование вагонов   -  5 кредитов 

Пререквизиты: Вагоны и контейнеры, кондиционирование воздуха в вагонах 

Постреквизиты: знание данной дисциплины поможет при выполнении выпускной 

работы. 

Цель: ознакомление студентов с теоретическими и  

физическими основами электрооборудования вагонов как составной частью конструкции 

вагона, электрооборудования вагоноремонтных предприятий технологии ремонта этого 

оборудования. Преподавание направлено на изучение современных систем 

электрооборудования вагонов, основ его работы и методов расчёта, получение практических 

навыков в работе с электрооборудованием и его настройке в эксплуатации и на 

вагоноремонтных предприятиях (ВРП). 

Краткое описание дисциплины: Система электроснабжения пассажирских вагонов». 

«Система с генератором постоянного тока» «Электрические освещение вагонов. 

Электрические сети» «Электрические приводы механизированных устройств вагонов» 

«Принцип действия и основные характеристики кислотных аккумуляторов» 

.«Радиооборудование вагонов» «Кислотные и щелочные аккумуляторные батареи» 

.«Параллельная работа вагонного генератора и аккумуляторной батарей. Электромашинные 

и полупроводниковые преобразователи» Системы автоматического регулирования 

напряжения Диодный ограничитель. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: историю и перспективы развития систем электрооборудования вагонов, 

достижения научно-технического прогресса в области вагонного электрооборудования и его 

ремонта, роль ученых в его развитии, системы электроснабжения и составные узлы 

электрооборудования вагонов и схемы  его включения, методы расчёта мощности и выбора 

типа электрооборудования в зависимости от условий и режима его работы, систему, сроки, 

объёмы и технологию ремонта электрооборудования, структуру электроремонтных цехов и 

участков. Пути совершенствования систем электрооборудования вагонов, методы 

технической диагностики электрооборудования, основы надёжности систем вагонного 

электрооборудования. 

Уметь: выполнять расчёты и конструировать элементы и узлы систем 

электроснабжения и электрооборудования пассажирских вагонов и вагоноремонтных 

предприятий; осуществлять наладку и регулировку полупроводниковых и угольных 

регуляторов напряжения, преобразователей и средств защиты, организовать контроль 

состояния элементов и систем электрооборудования пассажирских вагонов и 

вагоноремонтных предприятий. Обеспечивать рациональное использование 

электрооборудования вагонов и вагоноремонтных предприятий, разрабатывать технологию 

его ремонта, организовывать ремонт. 

Иметь навыки: быть способным к самосовершенствованию рассчитывать основные 

эксплуатационные характеристики транспортной техники, осуществлять выбор 

энергетического оборудования;. 

Быть компетентным:  знать: конструкцию всех типов вагонов и контейнеров, 

назначение, устройство и взаимодействие узлов и деталей; основные тенденции развития 

конструкций вагонов и контейнеров, параметры и характеристики современных типов 



вагонов и контейнеров; сварочного оборудование; характеристики типового сварочного 

оборудования; сварочные и наплавочные материалы (электроды, электродная проволока, 

флюсы, защитные газы 

 

Технология ремонта тепловозов -5 кредитов 

Пререквизиты: Тепловозы, теория и конструкция тепловозов  

Постреквизиты: знание данной дисциплины поможет при выполнении выпускной 

работы  

Цель: дать будущим специалистам знания, позволяющие с научной обоснованностью 

применять современные способы воздействия на объект ремонта соответствующими 

средствами производства с целью восстановления его исправности, работоспособности и 

ресурса. 

Краткое описание дисциплины: Направление развития системы ремонта 

подвижного состава. Технология ремонта механической части. Технология ремонта 

электрических машин. Ремонт и методы контроля узлов дизеля. Технология ремонта 

электрических аппаратов и электрической проводки. Технология ремонта тяговых 

трансформаторов, выпрямительных установок, трансформаторов, аккумуляторных батарей. 

Реостатные испытания тепловозов. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: изучение правил технического обслуживания и ремонта тепловозов, умение 

составления карты технологического процесса разборки, очистки, ремонта, сборки и 

испытания узлов и агрегатов тепловозов, соблюдение технологических процессов при 

ремонте узлов и агрегатов тепловоза и их технико-экономических характеристиках. 

Уметь: устанавливать причины возникновения неисправностей механической части, 

ремонта экипажной части тепловозов:  

Иметь навыки: особенности нагружения и показатели качества узлов; современные 

направления совершенствования их конструкций и способы поддерживания их 

работоспособности в эксплуатации 

изучение структуры, принципа действия, особенностей конструктивного исполнения, 

условий эксплуатации и ремонта систем управления ЭПС.  

Быть компетентным:  Решение этих задач должно быть неотъемлемой частью 

комплекса знаний, получаемых в процессе обучения студентом, специализирующимся в 

области электрического подвижного состава и его автоматизации. 

 

Система управления электроподвижного состава  -5 кредитов 

Пререквизиты:  Электронная техника и преобразователи, электрооборудование ЭПС 

Постреквизиты: знание данной дисциплины поможет при выполнении выпускной 

работы. 

Цель: изучение структуры, принципа действия, особенностей конструктивного 

исполнения, условий эксплуатации и ремонта систем управления ЭПС. Решение этих задач 

должно быть неотъемлемой частью комплекса знаний, получаемых в процессе обучения 

студентом, специализирующимся в области электрического подвижного состава и его 

автоматизации. 

Краткое описание дисциплины: Классификация систем управления ЭПС, 

Регулирование скорости движения ЭПС, Регулирование напряжения на трансформаторе, 

Переходные процессы в системах управления ЭПС, Фазовое регулирование выпрямленного 

напряжения, Принципиальные схемы силовых цепей, Тяговые выпрямительные установки, 

Управление магистралью поездного класса  и локомотивного класса, Управляющая цепь 

тормоза остановки, Вспомогательная цепь электровоза КZ4A, Электрическая цепь 

электровоза КZ4А. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: назначение, условия эксплуатации, функциональные и структурные схемы, а 

также электротяговые и тяговые характеристики систем управления ЭПС; 



- принцип действия и основные расчетные соотношения для определения параметров 

элементов,  узлов,  блоков и системы управления в целом; 

- методы анализа и расчета нормальных и аварийных электромагнитных процессов в 

системах управления ЭПС; 

-способы и устройства защиты от аварийных и аномальных  процессов; 

- особенности конструктивного исполнения. 

Уметь:  применять полученные знания в своей практической  деятельности при 

эксплуатации и ремонте, а также расчета и проектировании систем управления ЭПС. 

Иметь навыки: принципы работы отдельных узлов и механической части ЭПС в 

целом: особенности нагружения и показатели качества узлов; современные направления 

совершенствования их конструкций и способы поддерживания их работоспособности в 

эксплуатации 

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку системы 

автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации процессов изготовления и 

ремонта вагонов, осуществлять построение и расчет систем автоматического управления, 

основанных на универсальных средствах автоматики, анализировать процессы 

автоматического управления технологическим оборудованием. 

 

Путевое хозяйство – 5 кредитов 

Пререквизиты: Путевые машины, Подъемно-транспортные машины  

Постреквизиты: полученные знания необходимы при выполнении выпускной 

работы. 

Цель: изучение студентами системы ведения путевого хозяйства в целом; его 

технических, технологических и организационных основ; принципов машинизации путевых 

работ; планирование  ремонтов пути, отдельных видов путевых работ и управления ими. 

Краткое описание дисциплины: изучение структуру управления путевого хозяйства, 

характеристики и общей структуры путевых машин, их параметров, рабочего процесса, 

основных конструктивно-прикладных документации.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: принципы построения системы ведения путевого хозяйства и его техническую, 

технологическую и организационную основу; принципиальные основы текущего содержания 

пути и его ремонтов; 

-определение оценки состояния пути; путевые работы, машины, механизмы и 

инструменты для выполнения путевых работ; технологические процессы производства 

путевых работ; назначение производственных баз и возможные схемы их путевого развития; 

-планирование и организацию работ и управление ремонтами и текущим содержанием 

пути. Способы предупреждения заносов пути снегом, песком и размывов пути паводковыми 

водами; 

-структуру предприятий путевого хозяйства; планирование и организацию работ в 

предприятиях путевого хозяйства; планы, разрабатываемые в путевом хозяйстве; 

    -основные приказы и распоряжения, действующие положения, нормы и инструкции 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, АО «НК 

«Қазақстантеміржолы»» и Департамента пути и сооружений. 

Уметь: составлять технический паспорт дистанции пути; выявлять неисправности пути 

при натурном осмотре, расшифровывать записи на лентах путеизмерительных тележек и 

вагонов и определять балльную оценку содержания пути; производить настройку 

дефектоскопных средств на эталонном тупике с различными дефектами; 

- рассчитывать графоаналитическим методом или с помощью прибора кривые участки 

пути, находить начало и конец переходных и круговых кривых; 

- производить разбивку обыкновенных и перекрестных стрелочных переводов; 

        - рассчитывать величины сдвижки рельсов при регулировке и разгонке зазоров и 

размеры пучинных подкладок для исправления пути на пучинах, 



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

план проведения капитальных работ; 

 - определять класс дистанции, её приведенную длину и составлять график 

административного деления дистанции. 

Иметь навыки: является комплексной, включает проектно-конструкторские, расчётно-

теоретические и технико-экономические знания и решения, требующие увязки с 

технологическими и организационными особенностями строительства и эксплуатации 

железнодорожного пути. 

Быть компетентным: определять сферы целесообразного использования автомобилей 

и автопоездов в зависимости от конкретных условий перевозок, вида и свойств грузов, уметь 

производить расчеты и анализ эксплуатационных показателей, уметь организовывать 

контроль за работой автомобильного подвижного состава и его использования. 

 

Автомобильное хозяйство -5 кредитов 

Пререквизиты: Автомобили, электрооборудование автомобилей 

Постреквизиты: полученные знания необходимы при выполнении выпускной 

работы  

Цель: получение знаний по конструкции автомобилей и рабочим процессам их 

механизмов, необходимые для последующего изучения специализирующих дисциплин и 

дальнейшей деятельности бакалавра транспорта на автомобильных предприятиях. 

Краткое описание дисциплины: Значение и роль транспорта в народном хозяйстве. . 

Основы транспортного процесса. Основные показатели работы транспорта. . Транспортные 

процессы при автомобильных перевозках. Условия эксплуатации автомобилей. 

Характеристики автомобилей и автомобильных двигателей. Организация контроля узлов и 

механизмов транспортных средств и элементов безопасности системы «автомобиль-дорога». 

Ожидаемые результаты:  

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно – хозяйственную и финансово – экономическую деятельность предприятия; 

- методологические основы формирования и использования ресурсов предприятия: 

основного и оборотного капитала и человеческих ресурсов; 

-методологические основы формирования издержек производства, калькулирование 

себестоимости продукции и услуг; 

- методику оценки экономической эффективности производства в отрасли. 

Уметь: самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки студентов. 

Иметь навыки: способностью обосновать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений; способностью 

использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований. 

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку системы 

автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации процессов изготовления и 

ремонта вагонов, осуществлять построение и расчет систем автоматического управления. 

 

Локомотивное хозяйство – 5 кредитов 

Пререквизиты: Тепловозы, электронная техника и преобразователи, правила 

технической эксплуатации  

Постреквизиты:  полученные знания необходимы при выполнении выпускной 

работы. 

Цель: ознакомление будущих специалистов с вопросами  научных основ организации 

эксплуатации локомотивов, с методами повышения эффективности и качества 

использования локомотивного парка, повышения производительности труда локомотивных 

бригад, совершенствования системы технического обслуживания локомотивов. Это позволит 

будущему инженеру не только освоить  традиционные, проверенные опытом передовых 



предприятий ж.д. транспорта формы организации работы локомотивного парка и 

локомотивных бригад, но и с успехом разрабатывать и внедрять новые перспективные 

направления эффективной работы всех подразделений локомотивного хозяйства. 

Краткое описание дисциплины: изучение структуры управления локомотивного 

хозяйства, эксплуатация локомотивов, экипировка локомотивов, организация работы 

локомотивной бригады. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: теоретические основы и принципы организации работы локомотивного парка 

на железных дорогах Казахстана, основы научной организации труда локомотивных бригад, 

основные принципы высокоэффективного использования локомотивов и средств   

технического обслуживания, вопросы  обеспечения  безопасности движения поездов, 

принципы рационального размещения сооружения деповского хозяйства. 

Уметь: производить расчеты потребного эксплуатируемого и инвентарного парков 

локомотивов депо, штатов локомотивных бригад, производственных рабочих, инженерно-

технического персонала; 

- рассчитывать основные показатели использования локомотивов, программу 

ремонта; 

-производить оперативный анализ использования  локомотивного парка, а также 

планировать, организовывать  и управлять работой локомотивного депо. 

Иметь навыки: проектирование технологических процессов, передовые 

технологические процессы и оборудования, применяемые для производства и ремонта 

локомотивов,  

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку системы 

автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации процессов изготовления и 

ремонта вагонов, осуществлять построение и расчет систем автоматического управления, 

основанных на универсальных средствах автоматики, анализировать процессы 

автоматического управления технологическим оборудованием. 

 

Вагонное хозяйство - 5 кредитов 

Пререквизиты: Оборудования сварочно-наплавочных работ при ремонте вагонов, 

Правила технической эксплуатации. 

Постреквизиты: полученные знания необходимы при выполнении выпускной 

работы. 

Цель: подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной 

деятельности в области технологий и практических  методов обеспечения перевозок 

исправным вагонным парком при наиболее полной реализации технических возможностей 

конструкций вагонов и контейнеров и минимума приведённых затрат на их изготовление, 

техническое обслуживание и ремонт. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина обучает использованию 

восстановительных станков и механизмов, прививает навыки рационального 

природопользования и охраны окружающей среды в транспортном секторе. 

Системное  изучение вагоностроительных процессов, а также видов технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава, принципов их выполнения, базирующихся на 

различных способах воздействия на предмет труда с использованием орудий труда, 

обеспечивающих комплексную механизацию и автоматизацию работ, максимальную 

эффективность производства, высокое качество конечной продукции; 

Ожидаемые результаты:  

Знать: назначение, структуру и управление вагонным хозяйством на 

железнодорожном транспорте. Систему технического обслуживания и ремонта вагонов, 

применяемую на железнодорожном транспорте в странах СНГ и за рубежом, организацию 

работ и технологию технического обслуживания  и ремонта вагонов  в линейных 

предприятиях вагонного хозяйства, а также их передовой опыт, правила технической 

эксплуатации вагонов на дорогах и условия обеспечения их безопасного движения; 



- научно обоснованные методы расчёта необходимой производственной мощности 

вагоноремонтной базы, сущность значение и эффективность специализация и концентрация 

вагоноремонтного производства в условиях  вагонного хозяйства; 

- методы и пути ликвидации отцепок вагонов и задержек поездов в пути следования и 

по техническим не исправностям. Обоснование и способы увеличения гарантийной длины 

безостановочного проследования грузовых поездов, сущность, задачи и способы бригадной 

формы организации, стимулирования труда работников предприятия вагонного хозяйства; 

- основные пути и направления повышения эффективности и совершенствования 

работы вагонного хозяйства.   

Уметь: рационально организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту вагонов в подразделениях вагонного хозяйства с целью максимального повышения 

производительности труда, обеспечения высокого качества выполняемых работ, а также 

бережливого и экономного расходования материалов и запасных частей; 

- добиваться на производственных участках работы высокой трудовой и 

технологической дисциплины, разрабатывать и проводить в жизнь мероприятия по 

обеспечению сохранности вагонного парка на промышленных предприятиях и 

железнодорожных предприятиях, решать задачи рациональной специализации развития и 

размещения предприятии вагонного хозяйства; 

- разработать и экономически  оценивать мероприятия по повышению эффективности 

и качества технического обслуживания и ремонта вагонов; 

- разрабатывать проекты новых и реконструкции существующих предприятии 

вагонного хозяйства, осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма и обеспечивать безопасное и безаварийное проследование поездов. Применять 

элементы научных исследований при решении поставленных задач в области вагонного 

хозяйства 

Иметь навыки: проектирование технологических процессов, передовые 

технологические процессы и оборудования, применяемые для производства и ремонта 

вагонов, узлов вагонов и деталей 

Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку системы 

автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации процессов изготовления и 

ремонта вагонов, осуществлять построение и расчет систем автоматического управления. 
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Білім беру бағдарламасы: 

6В07100 - "Көлік, көлік техникасы және технологиялары" 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: ББ 6В07100– Көлік, көлік техникасы және 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

 



технологиялары бойынша техника және технология бакалавры 

1. ЖББП KSZhKMN 1111 Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  

5 1 

2. ЖББП EKKIKD 1111 Экономика және кәсіпкерлік, 

көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары   

5 1 

3. ЖББП ETK 1111 Экология және тіршілік қауіпсіздігі    5 1 

 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері     – 5 кредит 

 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Құқық негіздері (Мектеп курсы) 

Постреквизиттер: Философия  

Мақсаты: құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат негіздері пәнінің 

идеологиялық және саяси бағыты Қазақстан Республикасының құқықтық білімді жетілдіру 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды қалыптастыру жөніндегі ұлттық 

заңнамасынан туындайтын міндеттермен айқындалады. Бұл пәннің әдіснамалық бағыты: - ел 

және құқық туралы теориялық білімдерді, олардың өзара іс-қимылы мен адам және қоғам 

өміріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлықтың рөлін жүйелі зерттеуді болжайды. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән қоғамдық рәсімдерді басқару үшін құқықтық, 

экономикалық және басқа да ықпал ету құралдарын пайдаланатын мемлекеттік тетіктердің 

қызметін көрсетуге мүмкіндік береді; қазіргі қоғамның әлеуметтік, экономикалық және саяси 

проблемаларын шешуде әлеуметтік реттеушілердің бірі ретіндегі құқықтың, сондай-ақ 

этиканың, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы, діннің, әдет-ғұрыптардың және т.б. 

нақты мүмкіндіктерін көрсетуге мүмкіндік береді; құқықтық жүйенің тарихи сабақтастығы 

өзінің де, шетелдік тәжірибенің де "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтары 

мен негіздері" шеңберінде мемлекет пен құқық сыбайлас жемқорлық ұғымын және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы хабардарлықты ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздерін ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және сыбайлас 

жемқорлық қылмыстар үшін заңдық жауапкершілікті зерделейді. Алынған білім әлеуметтік 

жүйені дамытудың жалпы заңдарын, заң мен қоғам арасындағы өзара байланысты, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы хабардарлықты түсінуге көмектеседі 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: Құқық негіздері, Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі 

ережелері; Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; сыбайлас 

жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; 

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

Істеуі керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан талдау 

және қажетті нормативтік актілерге жүгіне білу; қолданыстағы заңнамаға бағдарлану; заңды 

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

мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс істеу; сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың 

рухани-адамгершілік тетіктерін іске қосу. 

Дағдылары болуы тиіс: құқықтық мәселелер бойынша, қазіргі кезеңде нормаларды 

қолдану мәселелері бойынша пікірталастар жүргізу; түрлі құжаттарды құқықтық талдау; 

мүдделер қақтығысы және моральдық таңдау жағдайларын талдай білу; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру; мүдделер қақтығысы жағдайындағы іс-әрекеттер; 

Құзыретті болуы тиіс.: құқықтық мәселелер бойынша пікірталастар жүргізу және 

құқықтық нормаларды практикада қолдану; сыбайлас жемқорлықтың туындау себептері мен 

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

көріністері мәселелерінде. 

 



Экономика және кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары  – 5 кредит 

 

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

Постреквизиттер: Жоғ.мат I, Кәсіпорын экономикасы 

Мақсаты: осы пәнді игерудің мақсаты студенттерді кәсіпкерліктің экономикалық 

дағдыларымен және инновацияны қабылдаумен таныстыру, тұжырымдамалық аппаратты 

және бизнесті жүргізудің негізгі формаларын игеру болып табылады.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: пәнді оқу студенттердің табысқа жету 

ықтималдығымен кәсіпкер болуға бейімділігіне әсер ететін іскерлік және кәсіпкерлік 

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

қонмен және кәсіпкерлікке қатынасымен тығыз байланысты іскерлік және кәсіпкерлік 

Дағдылар мен құзыреттер мәселелері қарастырылады. Пән кәсіпкерлік ойлауды дамытуға 

көмектеседі және студенттерді инновациялық шешімдер қабылдауға ықпал ететін 

кәсіпкерлік Дағдылар мен сыни ойлауға үйретеді. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; негізгі, 

экономикалық ойдың ұзақ эволюциясы кезінде құрылған; нарықтық механизмнің жұмыс 

істеу принциптері, өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік әсер ету; кәсіпкерлік 

идеяларды қалыптастыру әдістері; кәсіпкерлік қызметтің құқықтық аспектілері; 

Меңгеруі керек: экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні мен формалары 

туралы білімді жүйелеу; экономикалық құбылыстарды ғылыми тұрғыдан тану әдістерін 

практикада қолдану. 

Дағдыларға ие болу: ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-экономикалық 

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

шешу кезінде пәнаралық тәсіл; өмір бойы біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеру; 

Құзыретті болу: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды қалыптастыруға 

қабілетті болу; экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді меңгеру 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі       – 5 кредит 

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

Постреквизиты: Еңбекті қорғау, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы 

тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: экологиялық ойлауды қалыптастыру және төтенше 

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

және техносфералар. 

           Күтілетін нәтижелер: 

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

орта компоненттерін қорғаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін; қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы заңнама негіздерін, тұжырымдамалар, стратегиялар, орнықты даму 

проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің 

практикалық тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздері; қауіпсіз 

өндірістік процестерді ұйымдастыру қағидаттары; 

Істеуі керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің қоршаған 

ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізу; 

Дағдыларға ие болу: экожүйелер мен тұтастай биосфераның құрауыштарын зерттеу; 

экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы жағдайларын анықтау; 

табиғатты қорғау міндеттері; қоршаған орта мониторингінің стандартты әдістемелерін 

меңгеру; қоршаған табиғи ортаның жай-күйін және өндірістің оның құрауыштары мен 

құрауыштарына техногендік әсер ету дәрежесін бағалау; 



Құзыретті болу: тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша 

ғылыми-теориялық базалық білімді меңгеру және оларды теориялық және практикалық 

міндеттерді шешу үшін қолдану. 

 

2 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: ББ 6В07100– Көлік, көлік техникасы және технологиялары 

бойынша техника және технология бакалавры 

1. БП KMT 2211 Құрастыру материалдар технологиясы   5 3 

2. БП MT 2211 Металдар технологиясы   5 3 

3. БП IGGS 2212 Инженерлік графика және геометриялық 

сызба  

5 4 

4. БП MZhS 2212 Машина жасаудағы  сызба  5 4 

5.. БП TМ 2213 Теориялық механика 4 3 

6. БП KM 2213 Қолданбалы механика 4 3 

7. БП TM 2214  Техникалық механика 5 4 

8. БП MK 2214 Материалдардың кедергісі 5 4 

 

Құрастыру материалдар технологиясы  – 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Электротехника және электроника негіздері 

Постреквизиттер: Сұйық және газ механикасы, гидро және пневможетек  

Мақсаты материалдардың құрамы, құрылымы мен қасиеттері арасындағы 

байланыстарды, құрылымдық материалдарды таңдау принциптерін зерттеу және 

студенттерді қазіргі заманғы өндіріс әдістерімен және құрылымдық материалдарды құю, 

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

қалыптаудың басқа да прогрессивті әдістерімен өңдеу технологиясының негіздерімен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Конструкциялық материалдар технологиясы" пәні 

болашақ мамандардың дайындамаларды алу технологиялық процесінің мақсаты машина 

жасау өндірісінде дайын бұйымдарды алуға үйрету. Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

бөлшектерді алу мен өңдеудің технологиялық әдістерін таңдау, жоғары сапаны қамтамасыз 

ету, материалдарды үнемдеу, Еңбек өнімділігі туралы жоғары түсінікке ие болу. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: металдар мен қорытпаларды алу процестерінің мәні, дайындамаларды 

әртүрлі тәсілдермен қалыптаудың ерекшеліктері, дәнекерлеу және дәнекерлеу арқылы бір 

бөліктен тұратын қосылыстарды алу принциптері, дайындамаларды кесу арқылы өңдеу 

тәсілдерінің физикалық негіздері; 

Меңгеруі керек: Бөлшектерді, материалды және жұмыс жағдайларын жобалау 

ерекшеліктеріне байланысты дайындаманы дайындау және оны өңдеу технологиясын дұрыс 

таңдау, құрылымдарды дәнекерлеудің ұтымды әдісін анықтау. 

Дағдысы: ең көп таралған өлшеу құралдарын қолдану; 

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

өткізгіш аспаптар мен интегралдық схемаларды пайдалану қағидаларын ұсынуда 

 

Металдар технологиясы  - 5 кредит  

Пререквизиттер: Жоғары математика, Электротехника және электроника негіздері 

Постреквизиттер: сұйықтық және газ механикасы, гидро-және пневможетек  

Мақсаты өндірістік желілердің немесе тамақ өндірісінің технологиялық кешендерінің 

құрамында қолданылатын жабдықтардың әртүрлі түрлерін жобалау әдістері мен есептеу 

әдістерін ашу, сондай-ақ машинаның техникалық құжаттамасын жасау кезінде жобалық 

дағдыларды игеру. 



Пәннің қысқаша сипаттамасы: Металдарды тазартудың теориялық негіздері және 

практикалық жүзеге асыру. Металдарды дистилляциялау арқылы тазалау. Металдар мен 

олардың қосылыстарын бөлу және тазарту үшін ректификацияны қолдану. Химиялық 

тасымалдау реакцияларының көмегімен металдарды айдау. Балқымалардан кристалдану 

арқылы металдарды тазарту әдістері. Сулы ерітінділерден қиын еритін қосылыстарды 

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

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

мақсатында экстракциялық және сорбциялық әдістерді пайдалану. Металдар мен олардың 

қосылыстарын тазартудың аталған әдістерінің негізгі реакциялары мен кинетикалық 

заңдылықтарының термодинамикалық ықтималдығын бағалау. Зерттелетін процестердің 

механизмін және алынатын қосылыстардың құрамын анықтау әдістері. Металдарды тазарту 

тәсілдерін аппаратуралық ресімдеу. Металдарды тазарту әдістерін өнеркәсіптік қолдану 

мысалдары. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: металдар туралы жалпы мәліметтер, қорытпалар теориясы, теміркөміртекті 

қорытпалар жағдайының диаграммасы, көміртекті болаттар, қоспаланған болаттар, арнайы 

мақсаттағы болаттар мен қорытпалар, болат пен шойынды термиялық және химиялық-

термиялық өңдеудің технологиялық процестері, түсті металдар мен қорытпалар, металл 

коррозиясы теориясының негіздері, металлургиялық өндіріс негіздері. 

Меңгеруі керек: жылу-технологиялық қондырғылар мен агрегаттарды жобалау кезінде 

материал типтерінің әсерін, Материалтанудағы негізгі бағыттарды, материалдардың 

қасиеттерін, жылу-энергетикалық жабдықтарды құрастыру кезінде материалды таңдау 

Дағдысы: ең көп таралған өлшеу құралдарын қолдану. 

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

жартылай өткізгіш аспаптар мен интегралдық схемаларды пайдалану қағидаларын ұсынуда 

 

Инженерлік графика және геометриялық сызба – 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғарғы  математика, Физика 

Постреквизиттер: Алынған  білім диплом жұмысынжазу үшін қажет  

Мақсаты жазықтықтағы кеңістіктік формаларды бейнелеудің әртүрлі әдістерін 

зерттеу, берілген суреттер бойынша фигуралар мен беттердің геометриялық қасиеттерін 

зерттеумен байланысты кеңістіктік көріністерді қалыптастыру және дамыту. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Инженерлік графика студенттерге жобалық 

құжаттаманы орындау және жобалау ережелеріне бастауыш білім беру сатысы болып 

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

Білуі керек:: кеңістіктік объектілердің қайтымды сызбаларын құру әдістері; 

сызбалардағы сызықтар мен беттердегі бейнелер; сызбаларды түрлендіру тәсілдері; 

сызбалардағы негізгі метрикалық және позициялық есептерді шешу тәсілдері; - жаймалау 

және жинақтауда конструкция элементтерін қолдана отырып, жаймаларды құру әдістері;   

Меңгеруі керек: алған білімдерін келесі пәндердің оқу материалын игеру кезінде, 

сондай - ақ кейінгі инженерлік қызметте пайдалану; - геометриялық фигуралардың өзара 

тиістілігі мен өзара қиылысуы, сондай-ақ жазық геометриялық фигуралардың табиғи 

шамасын анықтау міндеттерін шешу; 

Дағдысы: кітапхана қорынан, анықтамалық әдебиеттерден немесе Интернет желісінен 

проблемалық мәселені шешу тақырыбы бойынша қажетті ақпаратты іздеу; - эскиздерді өз 

бетінше алып тастау және әр түрлі техникалық бөлшектердің сызбаларын орындау және 

болашақ мамандық бұйымдарының құрылымдық элементтері  

Құзыретті болу: техникалық бұйымдарды бейнелеу, ақпаратты графикалық 

ұсынудың тиісті құралдарын пайдалана отырып сызбаларды ресімдеу және 

спецификацияларды жасау дағдылары;  

кәсіби салада ауызша және жазбаша коммуникация дағдылары 

 



Машина жасаудағы  сызба –  5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттер: алынған білім тезисті жазу үшін қажет. 

Мақсаты құрылымдық-технологиялық құжаттаманы орындау және құрастыру үшін 

білім мен дағдыларды қалыптастыру. Машина жасау сызбаларын зерттеу сызбаны қолдана 

отырып, техникалық идеяларды ұсыну дағдыларын игеруге; инженерлік объектілердің 

сызбасы мен техникалық өнімнің жұмыс принципін түсінуге; жобалық құжаттаманы 

жобалаудың негізгі ережелерін зерттеуге дейін азаяды. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Инженерлік графика студенттерге жобалық 

құжаттаманы орындау және жобалау ережелеріне бастауыш білім беру сатысы болып 

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

Білуі керек:: сызу және Геометрия негіздері; конструкторлық құжаттаманың бірыңғай 

жүйесінің (КҚБЖ) талаптары: өңделетін бөлшектердің схемалары мен сызбаларын оқу 

ережесі; жұмыс сызбалары мен эскиздерін орындау тәсілдері. 

Меңгеруі керек: болашақ мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

оған тұрақты қызығушылық таныту.Көшбасшы анықтаған мақсатқа және оған қол жеткізу 

әдістеріне сүйене отырып, өз іс-әрекетіңізді ұйымдастырыңыз. 

Дағдысы: жұмыс жағдайын талдау, ағымдағы және қорытынды бақылауды жүзеге 

асыру, өз қызметін бағалау және түзету, өз жұмысының нәтижелері үшін жауапты болу.  

Құзыретті болу керек: кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті ақпаратты 

іздеуді және пайдалануды жүзеге асыруда. 

 

Теориялық механика – 4 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттер: Көлік техникасының динамикасы  

Мақсаты: материалдық денелердің қозғалысы мен тепе-теңдігіне бағынатын және 

денелер арасында өзара әрекеттесетін жалпы заңдылықтарды зерттеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән механикалық жүйелерді талдау үшін 

механиканың негізгі заңдарын қолдану туралы негізгі және маңызды идеяларды зерттеуге 

бағытталған. Бөлімдерді қамтиды: күш денелердің механикалық өзара әрекеттесуінің 

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

әсерінен механикалық жүйелерді есептеу туралы білімді қалыптастырады. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: механизмдер мен машиналар схемаларын құрылымдық синтездеу 

әдістері; өндірістің заманауи технологиялық процесінің талаптарына сәйкес механизмдер 

схемаларын жаңғырту тәсілдері.  

Меңгеруі керек: әртүрлі механизмдер мен машиналардың кинематикалық сызбаларын 

оқып, олардың жұмыс қабілеттілігін бағалау; 

Дағдысы: бақылау талаптары мен халықаралық стандарт талаптары бойынша 

механизмдер мен машиналардың сызбаларына салыстырмалы талдау жүргізу; 

Құзыретті болу керек: механизмдер мен машиналардың схемаларына 

кинематикалық, Күштік және динамикалық талдау жүргізу. 

 

Қолданбалы механика – 4 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттер: Көлік техникасының динамикасы 

Мақсаты: болашақ мамандарда жалпы техникалық, конструкторлық дағдыларды, 

сондай-ақ жалпы өндірістің нақты салаларында қолданылатын механикалық жүйелерді 

ұйымдастыру және пайдалану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Теориялық механика курсында кинематика бөлімі 

нүктенің қозғалысын анықтау, нүктенің жылдамдығы мен үдеуін анықтау әдістерін 

қарастырады. Динамика бөлімінде динамика заңдары, нүкте қозғалысының 



дифференциалдық теңдеулері, сондай-ақ нүкте динамикасының жалпы теоремалары 

қарастырылады. Материалдардың кедергісі курсында сығылу, бұралу, күрделі қарсылық 

кезіндегі статикалық Анықталмайтын жүйелердің беріктігі мен қаттылығын есептеу, сондай-

ақ қарапайым жазық статикалық анықталған жақтаулардағы диаграммалардың құрылысы 

қарастырылады. 
Күтілетін нәтижелер: 

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

талдау әдістері; 

Меңгеруі керек: өндірістің заманауи технологиялық процесінің талаптарына сәйкес 

механизмдер схемаларын жаңғырту тәсілдерін анықтау. 

Дағдысы: механизмдер мен машиналардың схемаларына кинематикалық, Күштік 

және динамикалық талдау жүргізу. 

Құзыретті болу керек: әртүрлі механизмдер мен машиналардың кинематикалық 

схемаларын оқуда, олардың жұмыс қабілеттілігін бағалау. 

 

Техникалық механика – 5 кредит 

Пререквизиттер: жоғары математика I, 11 Физика 1  

Постреквизиттер: Көлік техникасының динамикасы, КТ энергетикалық 

қондырғылары  

Мақсаты: болашақ мамандарда жалпы техникалық, конструкторлық дағдыларды, 

сондай-ақ жалпы өндірістің нақты салаларында қолданылатын механикалық жүйелерді 

ұйымдастыру және пайдалану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән механикалық жүйелерді талдау үшін 

механиканың негізгі заңдарын қолдану туралы негізгі және маңызды идеяларды зерттеуге 

бағытталған. Бөлімдерді қамтиды: күш денелердің механикалық өзара әрекеттесуінің 

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

әсерінен механикалық жүйелерді есептеу туралы білімді қалыптастырады. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: материалдар кедергісінің негізгі ережелері, механикалық жүйелер 

сұлбаларын құру принциптері, машина элементтері мен олардың конструкцияларының 

беріктігіне, қаттылығына және орнықтылығына есептеу әдістемесі, өндірістің нақты 

салаларында пайдаланылатын әртүрлі механикалық жүйелерді жобалау әдістері мен 

алгоритмдері. 

Меңгеруі керек: модельдің есептік сызбасын және нақты құрылымды есептеу әдісін 

қалыптастыру, тиісті машиналардың бөлшектері, механизмдері мен механикалық 

жүйелерінің жұмыс қабілеттілігінің қажетті критерийлерін тұжырымдау, механикалық 

жүйелерді жобалау процесінде қажетті есептеулер жүргізу, белгілі бір өндіріс саласына тән 

бұйымдар, машина жасау бөлшектерінің, тораптары мен механизмдерінің жұмыс 

қабілеттілігін бағалау, типтік бөлшектердің, тораптар мен механизмдердің сенімділігін 

бағалау және қабылданған шешімдер негізінде алынған нәтижелерге талдау жүргізу.  

Дағдысы: механиканың негіздерін және оларды қолданудың практикалық әдістерін 

зерттеу, студенттердің нақты практикалық міндеттерді шешу кезінде қажетті логикалық 

ойлауын, шығармашылық жұмыс дағдыларын дамыту. 

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

қалыптастыруға ықпал ететін техникалық пәндер (ғылымдар) саласында базалық білімі бар. 
 

Материалдардың кедергісі - 5 кредит 

Пререквизиттер: жоғары математика I, 11 Физика 1    

Постреквизиттер: Көлік техникасының динамикасы, КТ энергетикалық 

қондырғылары 

Мақсаты: көлік құрылысының құрылымы мен құрылымдарының элементтерін 

есептеу және жобалау және қолданыстағы көлік объектілерін қайта құру дағдыларын 



меңгерген бакалаврлардың негізгі дайындығын қамтамасыз ету, олар тасымалдау және өткізу 

қабілетін арттыруға ықпал етеді. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: әр түрлі құрылыс құрылымдарында пайда болатын 

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

кедергі және іргелес кедергі кезіндегі беріктік есептеулері. Статистикалық анықталмаған 

жүйелерді есептеу әдістері. 
Күтілетін нәтижелер: 

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

ұғымдардың өзара байланысы, өзара тәуелділігі және өзара әсері тек бір-бірімен ғана емес, 

сонымен қатар басқа пәндермен де. 

Меңгеруі керек: пайымдау барысын қажет емес бөлшектермен бөгемей, дәл және 

егжей-тегжейлі дәлелдеуі; зерттелген материалды жан-жақты салаларда қолдану. 

Дағдысы: құрылымдар мен құрылымдардың элементтеріне эксперименттік зерттеулер 

жүргізу. 

Құзыретті болу керек: техникалық пәндер (ғылымдар) саласында базалық білімі бар. 

 
3 курс  

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр 

Академиялық дәрежесі: ББ 6В07100– Көлік, көлік техникасы және технологиялары 

бойынша техника және технология бакалавры 

1 БП APM 3218 Автокөліктегі пайдалану материалдары 5 5 

2 БП GBN 3218 Ғылыми болжау негіздері 5 5 

3 БП Avt 3219 Автомокөліктер 5 5 

4 БП KKMMKZh 3219 Көтергіш-көлік машиналарының 

металл құрылымдарын жобалау 

5 5 

5 БП ATP 3220 Автомобильдерді техникалық пайдалану      5 6 

6 БП ZhK 3220 Жол машиналары        5 6 

7 БП AEZh 3221 Автомобильдердің электр жабдықтары 5 5 

8 БП ShZhAM 3221 Жер жұмыстарына арналған машиналар             5 5 

9 БП AEZh 3222 Автомобильдердің автоматты жүйелері 5 5 

10 БП KZhM 3222 Құрылыс және жол машиналары 5 5 

11 БП ZhZhT 3223 Жағырмайдың жанама тұрлері 4 6 

12 БП KKM 3223 Көтергіш – көлік машиналар 4 6 

13 БП VK 3219 Вагондар мен контейнерлер   5 5 

14 БП T 3219 Тепловоздар           5 5 

15 БП ETT 3219 Электрондық техника және түрлендіргіштер 5 5 

16 БП VDBZhTKZh 3220 Вагондарды дәнекерлеу – балқыту 

жұмыстарының жабдықтары мен технологиясы                                     

5 6 

17 БП TTK 3220 Тепловоздардың теориясы мен құрылысы 5 6 

18 БП EKE 3220 Электржылжымалы құрамның электр 

жабдығы 

5 6 

19 БП APKK 3221 Автотежегіштер және поездар 

қозғалысының қауіпсіздігі 

5 5 

20 БП ZhTZh 3221 Жылжымалы құрамның тежегіш жабдығы    5 5 

21 БП VAK 3222 Вагон ауасын кондиционерлеу    5 5 

22 БП EM 3222 Электр машиналары 5 5 

23 БП ARV 3223 Автоматтандыру  және вагондарды   

роботтандыру 

4 6 

24 БП OSM 3223 Отын су және майлар 4 6 

25 БП EZhKMB 3223 Электр жылжымалы құрамның 4 6 



механикалық бөлігі     

26 БП AZhK 3230 Арнайы жылжымалы құрам 4 6 

27 БП ZhMZhP 3230 Жол машиналары мен жабдықтарын 

пайдалану 

4 6 

28 БП TPE 3230 Техникалық пайдалану ережелері 4 6 

29 БП ZhKP 3230 Жылжымалы құрамды пайдалану 4 6 

 

Автокөліктегі пайдалану материалдары – 5 кредит 

Пререквизиттер: Химия 

Постреквизиттер: Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, 

автомобильдерді техникалық пайдалану 

Мақсаты: студенттердің отын, жағармай материалдары мен техникалық 

сұйықтықтарды қолдану туралы білімдерін тереңдету және кеңейту, материалдарға 

қойылатын пайдалану талаптары, олардың физика-химиялық қасиеттері мен пайдалану 

сапасы, оларды ұтымды пайдалану бойынша ұсынымдар жасау болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері. 

"Химмотология" Ғылымы. Сұйық отынның физика-химиялық қасиеттері. Мұнай-жанар-

жағармай материалдарын алуға арналған негізгі шикізат. Анықтау. Құрамы. Құрылымы. 

Мұнайдан отын мен май алудың негізгі әдістері. Тікелей айдау. Крекинг тәсілі. Тазарту. 

Карбюраторлы ІЖҚ үшін отын. Бензин анықтамасы. Негізгі талаптар. Қозғалтқыш 

цилиндріндегі бензиннің жануы. Қалыпты және детонациялық жану.Gorenje. Бензиннің 

физика-химиялық қасиеттерінің ІЖҚ жұмысына әсері. Газ тәрізді отын. Түрлері. Негізгі 

талаптар. Пайдалану ерекшеліктері. Майлау материалдары. Мақсаты. Түрлері. Үйкеліс-

негізгі ұғымдар, мағыналар. Майлар А. Мотор майлары, жіктелуі, маркалары. 

Трансмиссиялық майлар, маркалар. Пластикалық майлау. Арнайы техникалық сұйықтықтар. 

Мақсаты. Талаптар. Маркалар . А. Э. м. ұтымды пайдалануды ұйымдастыру. отын мен 

майлау материалдарын үнемдеу принциптері. 
Күтілетін нәтижелер: 

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

статистикалық есептеулерде ұқсастық және модельдеу теориясының принциптері, болжамды 

шешімдерді тексеру және дамудың ғылыми мәселелерін болжау әдістері, патенттік 

ақпаратты өңдеу әдістері. 

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

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

перспективалық бағыттарын белгілеу; болжамды ғылыми-техникалық дамудың 

заңдылықтары мен ерекшеліктерін анықтау; дамудың мүмкін және оңтайлы нұсқаларын 

және осы процестерге әсер ету жолдарын анықтау. 

Дағдысы: негізгі конструктивтік параметрлер туралы, Өндіріс технологиясының 

қазіргі жағдайы және есептеу мен құрастырудың жаңа әдістері туралы; оларды құру 

кезеңдері, машиналарды жобалау, шығару және дамуын болжау жүйесінің тікелей және кері 

байланыс арналары туралы. 

Құзыретті болу: шешім қабылдау және даму процесіне қажетті басқару әсерін әзірлеу 

үшін ғылыми-техникалық ақпаратты өңдеу әдістерін игеру, бұл тиімділікті арттыруды 

қамтамасыз етеді. 

 

Ғылыми болжау негіздері - 5 кредит 

Пререквизиттер: Конструкциялық материалдар технологиясы, машиналар мен 

механизмдер теориясы  

Постреквизиттер: алынған білім бейіндік пәндерді меңгеру үшін қажет  

Мақсаты: пән ғылыми экспериментті орындау әдіснамасының жүйе құраушы 

аспектілерін белгілейді және ашады, ғылыми эксперименттерді орындаудың әдіснамалық 

негіздері мен әдіснамалық тәсілдерінің мәні егжей-тегжейлі сипатталады. 



Пәннің қысқаша сипаттамасы: ғылым ұғымы, оның әлемдегі рөлі; ғылыми 

зерттеулердің мәні мен ұйымдастырылуы, олардың түрлері; ғылыми зерттеу тақырыбын 

негіздеу критерийлері, ақпарат көздерінің түрлері, ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру 

құрылымы, ғылыми ізденістің мазмұны, зерттеу нәтижелерін теориялық және ресімдеу.  
Күтілетін нәтижелер: 

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

статистикалық есептеулерде ұқсастық және модельдеу теориясының принциптері, болжамды 

шешімдерді тексеру және дамудың ғылыми мәселелерін болжау әдістері, патенттік 

ақпаратты өңдеу әдістері. 

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

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

перспективалық бағыттарын белгілеу;  

Дағдысы: негізгі конструктивтік параметрлер туралы, Өндіріс технологиясының 

қазіргі жағдайы және есептеу мен құрастырудың жаңа әдістері туралы; оларды құру 

кезеңдері, машиналарды жобалау, шығару және дамуын болжау жүйесінің тікелей және кері 

байланыс арналары туралы. 

Құзыретті болу: қоғамдық өндірістің тиімділігін, еңбек өнімділігін арттыруды, өнімнің 

сапасын жақсартуды қамтамасыз ететін даму процесіне қажетті басқару әсерін шешу және 

әзірлеу үшін ғылыми-техникалық ақпаратты өңдеу әдістерін игеру. 
 

Автомокөліктер  – 5 кредит 

Пререквизиттер: Теориялық механика Материалдардың кедергісі, машиналар мен 

механизмдер теориясы  

Постреквизиттер: көлік техникасын жөндеу негіздері  

Мақсаты: автомобильдердің дизайны және олардың механизмдерінің жұмыс 

процестері туралы білім алу, мамандандырылған пәндерді әрі қарай зерттеу және автомобиль 

кәсіпорындарындағы көлік бакалаврының одан әрі қызметі үшін қажет. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: автомобильдердің дизайнын, автомобильдердің 

түйіндері мен агрегаттарының жұмыс процестерін, заманауи отандық және шетелдік 

автомобильдердің дизайн ерекшеліктерін, автомобиль өндірісінің даму перспективаларын 

зерттеу. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: заманауи техникамен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, кәсіби қызмет 

саласында ақпараттық технологияларды пайдалана білу; 

Меңгеруі керек: локомотивтерді пайдалану, жөндеу және сервистік қызмет көрсету 

саласындағы ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен шешімдерді жеткізу дағдысы болуы 

керек: заманауи техникамен жұмыс істеу дағдысы болуы керек, кәсіби қызмет саласында 

ақпараттық технологияларды қолдана білуі керек; 

Құзыретті болу: жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта қарастыруға, қажет 

болған жағдайда кәсіби қызмет профилін өзгертуге, білуге қабілетті болу. 
 

Көтергіш-көлік машиналарының металл құрылымдарын жобалау – 5 кредит 

Пререквизиттер: Теориялық механика Материалдардың кедергісі, машиналар мен 

механизмдер теориясы 

Постреквизиттер: көлік техникасын жөндеу негіздері  

Мақсаты: ККТжТ сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыру саласындағы 

бакалаврларды сапалы және білікті даярлау, сондай-ақ олардың қазіргі заманғы машина 

жасаудың барлық салаларында жұмыс істеу тиімділігі. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Жүк көтергіш машиналардың металл 

конструкцияларын жобалау және есептеу, металл конструкциялары үшін қолданылатын 

болат конструкцияларын жасауға арналған материалдар, 09г2, 09Г2С, 10ХСНД, 14Г2АФ, 

14г2афд маркалы төмен көміртекті болаттар, алюминий қорытпалары, металл 

конструкцияларын есептеу әдістері. 



Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: КТ және Т металл құрылымдарын құрастыру және жобалау бойынша 

негізгі ережелерді; оларды есептеу әдістерін, олардың жұмысының сенімділігі мен ұзақ 

мерзімділігін арттыру..; 

Меңгеруі керек: сенімділік теориясын; сенімділіктің сапалық және сандық 

сипаттамаларын; техникалық жүйе сапасының негізгі көрсеткіші ретінде сенімділікті; 

жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз ету стратегиясы мен жүйесін, машиналар мен олардың 

құрамдас бөліктерінің техникалық жай-күйінің диагностикалық параметрлерін анықтау; 

Дағдысы: автомобильдерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу, сақтау және құю 

кезінде пайдаланылатын технологиялық жабдық; сондай-ақ технологиялық жабдықты 

жобалау негіздері; Жабдықты жарамды күйде ұстау жүйесі; агрегаттарды, тораптарды 

жобалау әдістері зерделенеді,  

Құзыретті болу: жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта қарастыруға, қажет 

болған жағдайда кәсіби қызмет профилін өзгертуге, білуге, кәсіби салада білім мен 

түсініктерді көрсетуге қабілетті болу. 

 

Автомобильдерді техникалық пайдалану - 5 кредит 

Пререквизиттер: Автомобильдер, Автоматты автомобиль жүйелері  

Постреквизиттер: көлік техникасын жөндеу негіздері  

Мақсаты: болашақ мамандарды оның күш агрегатының ерекшелігіне қарай 

автомобиль жұмысын ұйымдастырудың оңтайлы әдістерін таңдауға үйрету; қазіргі заманғы 

пайдалану, экономикалық және экологиялық талаптарға сүйене отырып, ІЖҚ-ға техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу бойынша қажетті іс-шараларды белгілеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: пайдалану процесінде автомобильдің техникалық 

жай-күйінің өзгеру себептері, автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

жүйелері, автомобильдердің техникалық жай-күйінің өзгеру сенімділігі мен заңдылықтары, 

олардың техникалық жай-күйінің теориялық негіздері, жөндеу және диагностикалау 

қарастырылады. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: КТ және Т металл құрылымдарын құрастыру және жобалау бойынша 

негізгі ережелерді; оларды есептеу әдістерін, олардың жұмысының сенімділігі мен ұзақ 

мерзімділігін арттыру. Металл құрылымының ұтымды сызбалары мен материалдарын дұрыс 

таңдау мүмкіндігі, серпімді жүйелерді есептеу әдістері, TT тірек жүйелерін жасау мен 

өңдеудің тиімді технологиялық әдістері және т. б.; 

Меңгеруі керек: сенімділік теориясын; сенімділіктің сапалық және сандық 

сипаттамаларын; техникалық жүйе сапасының негізгі көрсеткіші ретінде сенімділікті; 

жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз ету стратегиясы мен жүйесін, машиналар мен олардың 

құрамдас бөліктерінің техникалық жай-күйінің диагностикалық параметрлерін анықтау; 

Дағдысы: автомобильдерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу, сақтау және құю 

кезінде пайдаланылатын технологиялық жабдық; сондай-ақ технологиялық жабдықты 

жобалау негіздері; Жабдықты жарамды күйде ұстау жүйесі; агрегаттарды, тораптарды, 

бөлшектерді жобалау әдістері; Технологиялық жабдыққа арналған гидравликалық, 

пневматикалық, механикалық, электрлік, электрондық қондырғыларды жобалау және 

пайдалану негіздері. 

Құзыретті болу: жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта қарастыруға, қажет 

болған жағдайда кәсіби қызмет профилін өзгертуге, білуге, кәсіби білім мен түсініктерді 

көрсетуге қабілетті болу 
 

Жол машиналары – 5 кредит 

Пререквизиттер: көтергіш-көлік машиналарының металл құрылымдарын жобалау  

Постреквизиттер: Жол шаруашылығы  



Мақсаты: Құрылыс және жөндеу, темір жолдарды механикаландыру саласында 

кәсіби қызмет дағдыларын меңгерген мамандарды даярлау, Орындалатын жұмыстардың 

сапасы мен өнімділігін арттыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Қар тазалағыштар, Жол жер жинайтын машина, 

ЭЛБ – 1 Электр Балластері, темір жол жүрісіндегі төсегіш крандар, циклдік әрекеттегі 

түзету-қағу-тегістеу машиналары. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: Жол машиналарының құрылымын жіктеу, негізгі параметрлерін есептеу 

және анықтау және олардың техникалық-экономикалық көрсеткіштері, Құрылыс және 

жөндеу, теміржол механизациясы саласында кәсіби қызмет дағдыларын меңгерген 

бакалаврларды дайындауда студенттердің білім алуын мақсат етеді.Орындалатын 

жұмыстардың сапасы мен өнімділігін арттыру. 

Меңгеруі керек: сенімділік теориясын; сенімділіктің сапалық және сандық 

сипаттамаларын; техникалық жүйе сапасының негізгі көрсеткіші ретінде сенімділікті; 

жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз ету стратегиясы мен жүйесін, машиналар мен олардың 

құрамдас бөліктерінің техникалық жай-күйінің диагностикалық параметрлерін анықтау; 

Дағдысы: автомобильдерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу, сақтау және құю 

кезінде пайдаланылатын технологиялық жабдық; сондай-ақ технологиялық жабдықты 

жобалау негіздері; Жабдықты жарамды күйде ұстау жүйесі; агрегаттарды, тораптарды 

жобалау әдістері зерделенеді,  

Құзыретті болу: жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта қарастыруға, қажет 

болған жағдайда кәсіби қызмет профилін өзгертуге, білуге, кәсіби салада білім мен 

түсініктерді көрсетуге қабілетті болу 

 

Автомобильдердің электр жабдықтары – 5 кредит 

Пререквизиттер: Физика1, 11, Электротехника және электроника негіздері  

Постреквизиттер: алынған білім бейіндік пәндерді меңгеру үшін қажет. 

Мақсаты: электрмен жабдықтау, тұтану, қозғалтқышты іске қосу, Бақылау-өлшеу 

аспаптары, жарықтандыру, сигнализация жүйелерін, сондай-ақ автомобильдердің электрлік 

және электрондық жабдықтарының жаңа конструкцияларының дамуын айқындайтын 

факторларды талдау және синтездеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: құрылғыларды зерттеу, жұмыс принципі, 

техникалық және реттеу сипаттамалары, сондай-ақ автомобильдік электрлік және 

электрондық жабдықтардың әртүрлі жүйелерін, құрылғылары мен аспаптарын 

диагностикалау, автомобильдердің электр жабдықтарын пайдалану және қызмет көрсетудің 

негізгі ережелері. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: әр түрлі жағдайларда оны сенімді пайдалану үшін автомобильдердің 

электр жабдықтары жүйелері мен жекелеген аспаптарының құрылымы, жұмыс істеу 

принципі және негізгі сипаттамалары. 

Меңгеруі керек: принципті және электр сызбаларына, негізгі параметрлері мен 

сипаттамаларына, соның ішінде отандық және шетелдік өндірістердегі автомобильдерге 

салыстырмалы талдау жүргізу, Электр жабдықтарының құралдары мен жүйелерін сауатты 

пайдалану 

Дағдысы: әртүрлі жүйелерді әзірлеу және талдау кезінде заманауи есептеу техникасын 

пайдалану 

Құзыретті болу: аппараттардың, аспаптардың және функционалдық жүйелердің негізгі 

параметрлерін есептеу үшін бастапқы деректерді анықтауда. 
 

Жер жұмыстарына арналған машиналар – 5 кредит 

Пререквизиттер: машина бөлшектері және құрастыру негіздері, Машина және 

механизм теориясы  

Постреквизиттер: алынған білім бейіндік пәндерді меңгеру үшін қажет. 



Мақсаты: Қазақстан Республикасында және шетелде қолданылатын жер жұмыстарын 

жүргізу үшін белгілі машиналарды пайдалану және жаңа машиналарды жасау 

ерекшеліктерін білетін мамандарды даярлау. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Землеройно-транспорттық машиналар. 

Бульдозерлер мен қопсытқыштар. Землеройно-транспорттық машиналар. Скреперлер. 

Землеройно-транспорттық машиналар. Автогрейдерлер мен грейдер-элеваторлар. Үздіксіз 

жұмыс істейтін экскавациялық-көліктік техника. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: әр экскавациялық техниканың мақсаты мен қолданылу саласы, 

Машиналардың құрылымдық-кинематикалық құрылымы, олардың техникалық, 

технологиялық және пайдалану ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері; 

Мақсаты: қарастырылып отырған техниканы эскиздік құрастыруға арналған 

машиналар мен жұмыс жабдықтарының негізгі параметрлерін таңдаумен конструктивті 

есептеулер жүргізу (жұмыс өндірісінің технологиясымен өзара байланыста өлшемдік, 

режимдік, энергетикалық, кинематикалық және басқа жобалау алдындағы құрастыру 

параметрлерін анықтау),  

Дағдысы: өнімділікті, машинаның кенжары мен базасының оңтайлы параметрлерін 

анықтай отырып, пайдалану-технологиялық есептеулер, сондай-ақ орындалатын 

экскавациялық жұмыстардың нақты көлемі мен жағдайларының техника жиынтығының 

оңтайлы нұсқасын техникалық-экономикалық анықтау әдістері . 

Құзыретті болу: конструктивтік, технологиялық және эксплуатациялық жетілдіру 

перспективасы және әрбір эксплуатациялық техниканың даму бағыты. 

 

Автомобильдердің автоматты жүйелері - 5 кредит 

Пререквизиттер: Машина  бөлшектері және құрастыру негіздері  

Постреквизиттер: автомобильдерді техникалық пайдалану 

Мақсаты: автомобильдердің автоматты жүйелерін әзірлеумен байланысты 

міндеттерді шешу үшін студенттерде қажетті білім деңгейін және кәсіби-практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: пәнді оқу автомобильдерде қолданылатын 

автоматты жүйелерге қойылатын талаптарды, реттеу заңдарын, сондай-ақ олардың жұмыс 

схемалары мен принциптерін қарастырады. 
Күтілетін нәтижелер: 

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

көрсету және диагностикалау жұмыстарының мақсатына, сипаты мен көлеміне сәйкес 

орындалатын жұмыстардың кезеңділігін, тізбесін және еңбек сыйымдылығын; жұмыстардың 

жекелеген кезеңдерін орындай білуге.  

Меңгеруі керек: жұмыстың жекелеген кезеңдерін өз бетінше бағалау; автокөлік 

құралының қажетті ресурсын және сенімділігі мен жайлылығының көрсеткіштерін 

қамтамасыз ету үшін әртүрлі мақсаттағы автокөлік құралдарының ТҚК, ТР, КР техникалық 

тапсырмаларын құрастыру. 

Дағдысы: автомобиль қозғалтқыштарын, олардың жұмыс ерекшеліктерін және 

пайдалану жағдайларында олардың көрсеткіштерін оңтайландыру әдістерін зерделеуді 

талдау 

Құзыретті болу: автомобильдерді пайдалану жүйелері мен құралдарын сынаудың 

зертханалық, стендтік, полигондық, қабылдау-тапсыру және өзге де түрлерін орындау 

кезінде орындаушылар ұжымының құрамына қатысуға қабілетті болу; агрегаттар мен 

жүйелерге техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу негіздері туралы түсініктері 

болуы тиіс. 

 

Құрылыс және жол машиналары – 5 кредит 

Пререквизиттер: машина бөлшектері және жобалау негіздері  



Постреквизиттер: жол шаруашылығы, машиналарды Автоматтандыру және жобалау 

негіздері  

Мақсаты: көлік техникасын жөндеу негіздері 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Құрылыс машиналарының жіктелуі, басқару 

жүйелері, элеваторлар, мерзімді жұмыс істейтін Тиеу машиналары, механикалық жетек 

схемалары, реверсивті және реверсивті-тарату механизмдері. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: әлемдегі энергетикалық жағдайды және еліміздің отын-энергетикалық 

ресурстарының даму перспективаларын; АВТ физикалық-химиялық қасиеттерін.,  

Меңгеруі керек: сұйық және сығылған газбен жұмыс істеу үшін автомобильді қайта 

жабдықтауға арналған газ отын аппаратурасын таңдау; көлік құралын дәстүрлі емес энергия 

көзіне ауыстырудың техникалық-экономикалық тиімділігін есептеу; автомобильге ГБУ 

орнату;  

Дағдысы: құрылыс-жол жұмыстарына арналған қозғалтқыш конструкциясын 

жетілдіру бөлігінде ғылыми-техникалық прогресті жеделдетудегі бакалавр-Автомобилисттің 

рөлі туралы,  

Құзыретті болу: кәсіби салада білім мен түсініктерді көрсетуге қабілетті болу; 

ақпаратты жалпылауға, талдауға, қабылдауға, мақсат қоюға және оған қол жеткізу жолдарын 

таңдауға қабілетті болу; дәлелдер тұжырымдай алады және локомотивтерді пайдалану 

саласындағы мәселелерді шеше алады; әлеуметтік, этникалық және ғылыми көзқарастарды 

ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауға және түсіндіруге 

қабілетті. 
 

Жағырмайдың жанама тұрлері – 4 кредит 

Пререквизиттер: Автоэксплуатациялық материалдар, автомобильдер 

Постреквизиттер: көлік техникасының энергетикалық қондырғылары 

Мақсаты: дәстүрлі емес энергия көздері мен отынның балама түрлері, оларды өндіру, 

қайта өңдеу, сақтау және автомобиль көлігінде қолдану саласында білімі, сондай-ақ МБА 

техникалық сервис саласында кәсіби қызмет дағдыларын меңгерген мамандарды даярлау.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Отынның баламалы түрлері. Газ конденсатты 

отындар, спирттер және сутегі. Сутегі отынның балама түрі ретінде. Сутегі алу-болашақ 

технология. Сутегі қозғалтқыштары. Автокөліктің артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Экология. Биогаздың құрамы. Биогаз қондырғысы. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: әлемдегі энергетикалық жағдайды және біздің еліміздің отын-

энергетикалық ресурстарының даму перспективаларын; АВТ-ның физикалық-химиялық 

қасиеттерін, оларды өндіру көздерін, тұтынушыларға алу және жеткізу тәсілдерін; сақтау, 

қайта өңдеу және құю технологиялары мен техникалық құралдарын; дәстүрлі және дәстүрлі 

емес үлгідегі күш қондырғыларындағы және схемалардағы жылу және т. б. балама энергия 

тасымалдаушылардың энергиясын механикалық энергияға түрлендіру процестерін; АВТ-да 

жұмыс істейтін қазіргі заманғы автомобильдердің конструкциясын (негізінен сұйытылған 

және 

Меңгеруі керек: автомобильді сұйық және сығылған газбен жұмыс істеу үшін қайта 

жабдықтауға арналған газ отын аппаратурасын (ГТА) таңдау; көлік құралын дәстүрлі емес 

энергия көзіне ауыстырудың техникалық-экономикалық тиімділігін есептеу; автомобильге 

ГБУ орнату; бензин және дизель қозғалтқыштарының қоректенуінің газ жүйесін реттеу және 

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

жүргізу; 

Дағдысы: авт-да жұмыс істеу үшін қозғалтқыш конструкциясын жетілдіру бөлігінде 

натранспортта ғылыми-техникалық прогресті жеделдетудегі, авт-ны пайдалану кезінде оның 

пайдалану қасиеттерін жақсарту үшін автомобильді қайта жаңартудағы, сондай-ақ ресурс 

үнемдеудегі және қоршаған ортаны қорғаудағы бакалавр-Автомобилистің рөлі туралы 



Құзыретті болу: - кәсіби салада білім мен түсінушілікті көрсетуге қабілетті болу; 

ақпаратты жалпылауға, талдауға, қабылдауға, мақсат қоюға және оған қол жеткізу жолдарын 

таңдауға қабілетті болу; дәлелдер тұжырымдай алады және локомотивтерді пайдалану 

саласындағы мәселелерді шеше алады; пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинауға және түсіндіруге қабілетті болу 
 

Көтергіш – көлік машиналар – 4 кредит 

Пререквизиттер: көтергіш-көлік машиналарының металл құрылымдарын жобалау. 

Постреквизиттер: көлік техникасын жөндеу негіздері, жол шаруашылығы  

Мақсаты: жүктерді көтеруге және жылжытуға, сондай-ақ арнайы көтеру және 

жылжыту операцияларын орындауға арналған белгілі машиналар мен механизмдерді құру 

және құру ерекшеліктерін білетін мамандарды даярлау. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: көтергіш-көлік машиналарының тораптары мен 

агрегаттарының құрылымы мен жұмыс істеу принциптерін, мақсатын, сыныптамасы мен 

техникалық сипаттамаларын, технологиялық параметрлер бойынша қолдану саласын 

зерттеу. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: Көтеру-тасымалдау машиналары мен механизмдерін дамытудың негізгі 

үрдістері мен қолдану саласы; 

- ПТМ жіктелуі және түрлері; 

- ПТМ құрылғысы, есептеу әдістері, әрекет ету принципі; 

-жұмыстың сипатына, Көтеру-тасымалдау және қайта тиеу жұмыстарының өнімділігі 

мен көлеміне сәйкес ӨТМ түрін таңдау. 

Меңгеруі керек: ӨТМ және оның тораптарын жобалау кезінде ұтымды схеманы 

таңдау бойынша дербес шешім қабылдау, машинаны, машиналардың автоматтандырылған 

кешендерін құрастыру және есептеу; 

- машинаны сынау және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету, технологиялық және 

жобалық шешімдердің экономикалық тиімділігін есептеу; 

- және өндірістік процестерді автоматтандыру 

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

жылжыту операцияларын орындауға арналған белгілі машиналар мен механизмдерді құру 

және құру ерекшеліктерін білетін салалар 

 

Вагондар мен контейнерлер  -5 кредит 

Пререквизиттер: машина бөлшектері және құрастыру негіздері, Машина және 

механизм теориясы  

Постреквизиттер: вагондарды автоматтандыру және роботтандыру, вагон 

шаруашылығы  

Мақсаты: Қазақстан Республикасының Көлік-коммуникация кешенінің темір 

жолдарын, тасымалдау қабілетін қамтамасыз ету және арттыру үшін вагон және контейнер 

паркін техникалық ұстау, жөндеу және пайдалану саласында кәсіби қызмет дағдыларын 

меңгерген мамандарды даярлау. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Вагондар паркінің құрылымы, жүк вагондарының 

түрлерін таңдау, вагондардың параметрлері мен сызықтық өлшемдері темір жолдың 

жылжымалы құрамының өлшемдері вагонға әсер ететін күштер, вагон жасауда 

қолданылатын материалдар және доңғалақ жұптарының рұқсат етілген кернеулері. Доңғалақ 

жұптарының жіктелуі. Пішін мен негізгі өлшемдердің негіздемесі. Вагондардың букстік 

тораптары. Осьтік қораптардың конструкцияларының эволюциясы және талдауы тербелісті 

сөндіргіштер. Тербелісті басқыштардың конструктивті формалары. Гидравликалық 

тербелісті сөндіргіштердің жұмыс қабілеттілігін бағалау вагондардың арбалық 

конструкцияларының орындылығы. Соққы тарту құралдарының жіктелуі сіңіргіш 

құрылғылар. Вагон шанақтарын жіктеу. Арнайы контейнерлер, құрылғының мақсаты мен 

ерекшеліктері. 



Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: вагондар мен контейнерлердің барлық түрлерінің құрылысы, тораптар 

мен бөлшектердің мақсаты, құрылысы және өзара іс-қимылы; вагондар мен контейнерлер 

конструкцияларын дамытудың негізгі үрдістері, вагондар мен контейнерлердің қазіргі 

заманғы түрлерінің параметрлері мен сипаттамалары. 

Меңгеруі керек: вагондар мен контейнерлерге сапалы техникалық қызмет көрсету мен 

жөндеуді қамтамасыз ету, вагон және контейнер паркінің жоғары техникалық деңгейін 

қазіргі жағдайда ұстау 

Дағдысы: жылжымалы құрамды ұтымды және тиімді пайдалану, вагондар мен 

контейнерлерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістері туралы. 

Қазақстан Республикасының Көлік-коммуникация кешені темір жолдарының 

тасымалдау қабілетін қамтамасыз ету және арттыру үшін вагон және контейнер паркін 

техникалық ұстау, жөндеу және пайдалану саласында кәсіби қызмет дағдыларын меңгерген 

құзыретті болуы тиіс. 

 

Тепловоздар – 5 кредит 

Пререквизиттер: машина бөлшектері және құрастыру негіздері, Машина және 

механизм теориясы 

Постреквизиттер: пән бейіндік пәндерді оқу кезінде қажетті білімді, іскерлікті және 

дағдыларды қамтамасыз етеді  

Мақсаты: барлық оқу мерзімі ішінде студенттердің кәсіби дайындығының 

үздіксіздігін қамтамасыз ету, Маманданудың, кәсіби бағдарлаудың іргетасын қалау, 

зерделенетін материалдың қайталануын азайту. Пән тепловоздардың құрылысы туралы 

жалпы түсінік береді, осылайша пәндерді оқып, мамандандырылған технологиялық 

тәжірибені жүргізуге негіз жасайды. 

Осыған сәйкес пәнді оқытудың негізгі мақсаттары: студенттердің кәсіби бағдарлануы 

және локомотивтер мен олардың техникалық-экономикалық сипаттамалары туралы 

түсініктерді қамтамасыз ету; мамандық бойынша оқуды жалпы техникалық пәндерді қатар 

оқытумен байланыстыру арқылы студенттерді іргелі арнайы даярлау; студенттерді 

мамандандырылған технологиялық практикадан өтуге дайындау. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тепловоздардың жалпы құрылысы: жүк, жолаушы, 

маневрлік, доңғалақ жұптары, букстік торап, серіппелі ілу, арбалар, кузов және тепловоздың 

басты рамасы, ДВС классификациясы, ДВС қозғаушы механизмінің бөлшектері, 

тепловоздық Дизельдердің қосалқы агрегаттары мен жабдықтары, тепловоздардың қуатын 

беру, тарту электр машиналары, Қосалқы электр жабдығы, қосалқы жабдық. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: тепловоздың жалпы құрылысы;тартым Күшін қалыптастырудың негізгі 

принциптері;негізгі элементтер мен тораптардың өзара әрекеттесу принциптері және 

олардың құрылымы (дизель, электр және қосалқы жабдық, сондай-ақ экипаж 

бөліктері);таңдалған мамандықтың кәсіби бағыты. 

Меңгеруі керек: жалпы техникалық пәндерді оқытуды мамандық бойынша алғашқы 

іргелі курспен байланыстыра отырып, өз жұмысын дұрыс ұйымдастыру :жұмыс орнындағы 

мамандандырылған практика процесінде тепловоз элементтерінің өзара іс-қимылын 

қамтамасыз ету, мамандық бойынша техникалық әдебиетті пайдалану; өз бетінше жұмысты 

дұрыс ұйымдастыру. 

Дағдысы: өлшеудің талап етілетін дәлдігіне және пайдалану шарттарына сәйкес 

өлшеу түрлендіргіштерін дұрыс таңдау және ұтымды пайдалану дағдыларын меңгеру; п/п 

аспаптар негізінде импульсті және цифрлық құрылғыларды құру қағидаты және іске асыру 

тәсілдері. 

Құзыретті болу: мамандық бойынша бірінші іргелі курспен жалпы техникалық 

пәндерді оқу, жұмыс орнындағы мамандандырылған практика процесінде тепловоз 

элементтерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, мамандық бойынша техникалық 

әдебиеттерді пайдалану, өзіндік жұмысты дұрыс ұйымдастыру 



 

Электрондық техника және түрлендіргіштер -5 кредит 

Пререквизиттер: машиналар мен механизмдер теориясы, электротехника және 

электроника негіздері  

Постреквизиттер: электржылжымалы құрамның электр жабдықтары  

Мақсаты: жартылай өткізгіш құрылғылардың жұмыс принципін; жартылай өткізгіш 

элементтерді пайдалану негізінде құрылғыларды жобалау принциптерін; EPS-те 

қолданылатын әртүрлі энергия түрлендіргіштерін талдау және есептеу әдістерін зерттеуден 

тұрады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: автономды локомотивтердің жалпы құрылымы мен 

сипаттамалары, локомотивтердің экипаж бөлігінің жалпы сипаттамасы, локомотивтердің 

қосалқы жабдықтары. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: Қазақстан темір жолдарында тепловоз паркінің жұмысын 

ұйымдастырудың теориялық негіздері мен принциптері, локомотив бригадаларының еңбегін 

ғылыми ұйымдастыру негіздері, локомотивтер мен техникалық қызмет көрсету құралдарын 

жоғары тиімді пайдаланудың негізгі принциптері,  

Меңгеруі керек: депо локомотивтерінің, локомотив бригадалары Штаттарының, 

өндірістік жұмысшылардың, Инженерлік-Техникалық персоналдың қажетті пайдаланылатын 

және мүкәммалдық парктерінің есебін жүргізу; тепловоздарды пайдаланудың негізгі 

көрсеткіштерін, жөндеу бағдарламасын есептеу; 

Дағдысы: локомотив паркі мен локомотив бригадаларының жұмысын ұйымдастыру 

нысандарын дамытудың негізгі жолдары мен перспективалары туралы; локомотив 

шаруашылығы құрылғыларының жұмысын жедел басқару және жоспарлау үшін ЭЕМ 

қолдану мүмкіндіктері туралы дағдыларға ие болу. 

Локомотив шаруашылығын басқарудың автоматтандырылған жүйесін құру 

принциптерінде құзыретті болу. 

 

Вагондарды Дәнекерлеу-балқыту жұмыстарының технологиясы мен құрал-

жабдықтары – 5 кредит 

Пререквизиттер: Теориялық механика, сұйықтық және газ механикасы, гидро және 

пневможетек  

Постреквизиттер: көлік техникасын жөндеу негіздері 

Мақсаты: вагон жасау және вагон жөндеу кәсіпорындарын ұйымдастыру бойынша 

мамандарды кәсіби даярлауды қамтамасыз ету және жүк және жолаушылар вагондарының 

қалпына келтірілетін тораптарын Дәнекерлеу-Балқыту өндірісінің техникалық ерекшеліктері 

бойынша қажетті білім алу, сондай-ақ вагондарды жөндеу және дайындау кезінде 

дәнекерлеудің прогрессивті түрлерінің теориялық негіздері. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Вагон бөлшектерін жөндеу кезінде балқыту мен 

дәнекерлеудің негізгі түрлері мен тәсілдері. Вагондар мен контейнерлердің дәнекерлеу 

конструкцияларына қойылатын талаптар. Дәнекерлеудің вагонға зиянды әсерін болдырмау 

шаралары доғалық дәнекерлеудің металлургиялық негіздері, дәнекерлеу кезінде болатын 

процестер. Дәнекерлеу шлактары құрастыру-дәнекерлеу жұмыстарын таңдау және жобалау 

конструктивтік схема және есептеу әдістері, шанақтардың, вагондар мен арбалардың 

рамаларының, цистерна қазандықтарының түйісулері мен деформацияларын есептеу, 

дәнекерлеу және балқыту режимдері әртүрлі әдістерде қолмен дәнекерлеу және балқыту 

режимдері. Дәнекерлеу электродтары. Жөнделетін немесе дәнекерленетін Бөлшектерді 

дәнекерлеу жұмыстарына дайындау. Конструкциялардың дәлдігі мен жұмыс қабілеттілігі 

дәнекерленген конструкциялардың сапасы мен жұмыс қабілеттілігі. Қозғалыстардың әсері. 

Қалдық кернеулердің әсері. Жанған жарықтар, деформациялық бұзылулар 

Күтілетін нәтижелер: 



Білуі керек: вагондарды жөндеу кезінде балқыту мен дәнекерлеудің негізгі түрлері. 

Вагондарды жөндеу кезінде Дәнекерлеу-Балқыту жұмыстарын жүргізуге қойылатын негізгі 

талаптар 

Меңгеруі керек: вагондарды жөндеу кезінде Дәнекерлеу-Балқыту жұмыстарын 

жүргізуге қойылатын негізгі талаптарды қамтамасыз ету 

Келесі дағдыларға ие болу керек: цистерналардың шанақтарының, вагондардың және 

арбалардың рамаларының, қазандықтарының түйісулері мен деформацияларын есептеу, 

есептеу әдістері туралы. Дәнекерленген құрылымдардың сапасы мен жұмыс қабілеттілігі.  

Жөнделетін бөлшектерді Дәнекерлеу-Балқыту жұмыстарына дайындауда  

Құзыретті болу: тігістің мөлшерін, бұрыштық тігістің катетін анықтау. тігістің 

қимасын анықтау, доғаның ұзындығын анықтау. Қолмен доғалық дәнекерлеу кезінде 

дәнекерлеу жылдамдығын есептеу. 

 

Тепловоздардың теориясы мен құрылысы – 5 кредит 

Пререквизиттер: Тепловоздар  

Постреквизиттер: көлік техникасының сенімділігі 

Мақсаты: студенттердің локомотивтердің жалпы сипаттамалары мен қасиеттерін, 

пайдалану жұмысының ерекшеліктері мен тораптар мен агрегаттарға қойылатын техникалық 

талаптарды; экипаж бөлігі мен қосалқы жабдықтардың конструкциялары мен тораптарын 

талдау және есептеу әдістерін тереңдетіп оқыту; студенттердің бұрын оқытылған пәндерді 

оқу кезінде алған білімдерін қорыту. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: тепловоздардың құрылымы мен техникалық 

сипаттамаларын, Тартымдық жылжымалы құрамның мақсаты мен жіктелуін зерттеу. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: локомотивтердің негізгі параметрлері, олардың мақсатына және 

пайдаланудың нақты жағдайларына қарай; 

- белгіленген көрсеткіштер мен қозғалыс қауіпсіздігі өлшемдеріне негізделген 

локомотивтің экипаж бөлігінің негізгі сипаттамалары; 

Меңгеруі керек: тепловоздар мен тепловоз жүйелерін есептеу, құрастыру және сынау 

кезінде алған білімдерін қолдану, тепловоздарды баптау және пайдалану кезінде алған 

білімдерін қолдану 

Дағдысы: пәннің пәні, мақсаты, міндеттері және оның болашақ кәсіби қызметі үшін 

маңызы туралы. 

Шетелдік автономды локомотивтердің және олардың негізгі агрегаттары мен 

жүйелерінің негізгі параметрлерін; отынның баламалы түрлерінде жұмыс істейтін 

перспективалы локомотивтер мен локомотивтердің конструкцияларының параметрлері мен 

қасиеттерін құзыретті болуы тиіс. 

 

Электржылжымалы құрамның электр жабдығы – 5 кредит 

Пререквизиттер: Электрондық техника және түрлендіргіштер  

Постреквизиттер: көлік техникасының сенімділігі  

Мақсаты: электровоздар мен электр пойыздары бойынша электр машиналары мен 

ЭПС Электр аппараттарының жұмыс теориясының негіздерін білетін, сондай-ақ оларды 

пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жаңғырту және құрастыру жұмыстарын орындай 

алатын мамандарды даярлау. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тартқыш электр аппараттары және олардың жұмыс 

жағдайлары туралы жалпы мәліметтер, тартқыш аппараттардың негізгі элементтері, топтық 

жетегі бар аппараттар, контактілер арасындағы электр доғасы және оны сөндіру тәсілдері.  

Қорғаныс және реле аппараттары, байланыссыз элементтер мен аппараттар, ЭПС қосалқы 

электр жабдығы, тартқыш қозғалтқыштардың конструкциясы, ТЭД жұмыс шарттары 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: электржылжымалы құрамның электржабдықтарының, олардың негізгі 

және қосалқы жүйелері мен жабдықтарының жұмыс процестерінің құрылымы, әрекет ету 



принципі, ағу сипаты, электржабдықтарының негізгі техникалық-экономикалық және 

техникалық сипаттамалары; 

Меңгеруі керек: көлік түрлерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін техникалық 

құралдарды таңдау; көлік тораптарының құрылымы мен қуатын анықтау 

Дағдысы: техникалық жабдықтаудың жалпы заңдылықтары мен үрдістері, жұмыс 

әдістері мен көлік түрлерін жетілдіру, сондай-ақ ҚР көлік жүйесін дамыту жолдары мен 

перспективалары туралы білімді меңгеру 

Құзыретті болу: тепловоздардың электр жабдықтары мен электр схемаларын 

жетілдіру. Электровоздардың электр жабдықтарының элементтері, олардың мақсаты, 

тартқыш электр аппараттары және олардың жұмыс жағдайлары туралы жалпы мәліметтер. 

 

Автотежегіштер және поездар қозғалысының қауіпсіздігі – 5 кредит 

Пререквизиттер: материалдардың кедергісі, машиналар мен механизмдер теориясы  

Постреквизиттер: көлік техникасының сенімділігі 

Мақсаты: теміржол көлігінің маңызды элементін зерттеу, оған автоматты тежегіштер 

кіреді, олардың даму деңгейі мен жай-күйі тек өткізу және тасымалдау қабілетіне ғана емес, 

сонымен қатар пойыздардың қауіпсіздігіне де байланысты. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: тежеу жүйелері мен қозғалыс қауіпсіздігі 

аспаптарын орнату, қолдану, жөндеу және пайдалану. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: вагондар мен локомотивтердің тежегіш жабдығының міндетін, 

құрылысын және әрекетін жүйелі зерттеу.; 

поезда тежеуіш жабдығының әртүрлі режимдерінде болатын тежеуіш процестерін 

зерделеу; тежеуіш жабдығына қызмет көрсету және жөндеу жүйесін зерделеу 

Меңгеруі керек: қозғалыс қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, есептеу 

техникасын қолдануды ескере отырып: 

Аспаптар мен тежегіш жабдықтарды жобалау және сынақтан өткізу дағдыларының 

болуы; тежеу есептерін жүргізу; 

жылжымалы құрамның тежегіш жабдықтарының техникалық жағдайын бағалау. 

Қазақстан Республикасында және шетелде тежегіш техникасын одан әрі дамыту мен 

жетілдірудің негізгі бағыттары туралы және негізгі нормативтік құжаттар (нұсқаулықтар, 

ережелер және т.б.) туралы құзыретті болуы тиіс. 

 

Жылжымалы құрамның тежегіш жабдығы   – 5 кредит 

Пререквизиттер: материалдардың кедергісі, машиналар мен механизмдер теориясы 

Постреквизиттер: көлік техникасының сенімділігі 

Мақсаты: теміржол көлігінің маңызды элементін зерттеу, оған автоматты тежегіштер 

кіреді, олардың даму деңгейі мен жай-күйі тек өткізу және тасымалдау қабілетіне ғана емес, 

сонымен қатар пойыздардың қауіпсіздігіне де байланысты. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: тежеу жүйелері мен қозғалыс қауіпсіздігі 

аспаптарын орнату, қолдану, жөндеу және пайдалану. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: тежеу жүйелері мен қозғалыс қауіпсіздігі аспаптарының құрылысы, 

әрекеті, жөндеу және пайдалану. 

Меңгеруі керек: қозғалыс қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, есептеу 

техникасын қолдануды ескере отырып: 

аспаптар мен тежегіш жабдықтарын жобалау және сынақтан өткізу; тежеу есептерін 

жүргізу; жылжымалы құрамның тежегіш жабдықтарының техникалық жағдайын бағалау. 

Қазақстан Республикасында және шетелде тежегіш техникасын одан әрі дамыту мен 

жетілдірудің негізгі бағыттары туралы және негізгі нормативтік құжаттар (нұсқаулықтар, 

қағидалар және т.б.) туралы түсінікке ие болу керек. 



Құзыретті болу: аспаптар мен тежегіш жабдықтарды жобалау және сынақтан өткізу, 

тежегіш есептеулерді жүргізу, жылжымалы құрамның тежегіш жабдықтарының техникалық 

жағдайын бағалау. 

 

Вагон ауасын кондиционерлеу – 5 кредитов 

Пререквизиттер: Физика 1,11, электротехника және электроника негіздері  

Постреквизиттер: бейіндік пәндер. 

Мақсаты: студенттердің вагон жасау және көлік техникасының өндірістік қызметін 

автоматтандыру негіздері бойынша білімдері мен дағдыларын қалыптастыру және өндірісті 

жетілдіру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тәртіп жүйелерді пайдалану негіздері, вагондардағы 

ауаны баптау туралы түсінік береді, табиғатты ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны 

қорғау дағдыларын дамытады. 

Дәріс курсында ылғалды ауаның термодинамикалық қасиеттері жүйелерін 

қолданудың теориялық негіздері мен заманауи прогрессивті әдістерін зерттеу. КВВ кезіндегі 

санитарлық-гигиеналық нормалар. I-d диаграммасындағы кондиционердің жұмыс циклі, 

вагон шанағының келтірілген жылу беру коэффициентін есептеу, вагон шанағының жылу 

балансы, рециркуляциясы бар ауаны желдету, ашық үлгідегі (плацкарт) вагондардың ішке 

сору-сыртқа тарату желдеткіші, жолаушылар вагондарын жылыту, жолаушылар вагондарын 

сумен жабдықтау, салқындатудың физикалық негіздері, Хладагенттер мен хладон майлары, 

вагон шанағының Жылу техникалық қасиеттері, вагон кондиционерлерінің компрессорлары, 

жылу алмасу аппараттары 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: КВВ жүйелерінің кіші жүйелерінің, тораптарының, агрегаттары мен 

аспаптарының функционалдық мақсаты; 

- санитарлық-гигиеналық нормалар, КВВ жүйесінің параметрлерін таңдау негізі 

ретінде, оларға техникалық қызмет көрсету, пайдалану және жөндеу кезіндегі қауіпсіздік 

техникасы ережелері; 

- тораптардың, агрегаттар мен аспаптардың құрылысы, олардың техникалық 

сипаттамалары, реттеу, қолмен және автоматты басқару қағидаттары; 

- әлемдік жолаушылар вагонқұрылысында КВВ жүйесін жетілдіру және дамыту 

үрдісі. 
Меңгеруі керек:  

- КВВ жүйесінің тораптарын, аспаптары мен агрегаттарын көзбен тану; 

- вагонда олардың орналасқан жерін табу; 

- салқындатқыштың немесе салқындатқыштың айналым бағытын анықтаңыз, олардың 

ағып кету орындарын табыңыз; 

- оларды жаңғырту қағидаттары, түйіндерді, аспаптарды және КВВ басқару жүйелерін 

құру саласындағы жаңа жетістіктер. 

 Құзыретті болу: жүйелердің кіші жүйелерінің, тораптарының, агрегаттары мен 

аспаптарының функционалдық мақсатын білу ;- санитариялық – гигиеналық нормаларды 

КВВ жүйелерінің параметрлерін таңдау негізі ретінде. 

 

Электр машиналары – 5 кредит 

Пререквизиттер: Физика 1,11, электротехника және электроника негіздері 

Постреквизиттер: бейіндеуші пәндер 

Мақсаты: болашақ мамандардың энергияны электромеханикалық түрлендіру 

процестері, электр машиналарының құрылысы, олардың қасиеттері, сипаттамалары, 

пайдалану ережелері туралы теориялық және практикалық білімдерін игеру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: тұрақты және ауыспалы токтың электр машиналары, 

трансформаторлар туралы негізгі ақпарат, сондай-ақ электр жетегі теориясының негіздері 

келтірілген. 
Күтілетін нәтижелер: 



Білуі керек: электр машиналары мен трансформаторлардың әр түрлі типтерінің жұмыс 

істеу принципі мен құрылысы; 

- әр түрлі жұмыс режиміндегі электр машиналары мен трансформаторларда болатын 

физикалық құбылыстар және олардың математикалық сипаттамасы; 

- электр машиналары мен трансформаторлардың негізгі сипаттамалары; 

Істей алу керек: практиканың нақты шарттары үшін электр машиналары мен 

трансформаторларды таңдау; 

- электр машиналары мен трансформаторларды қамтитын жүйелердегі процестерді 

талдау және сипаттау. 

Дағдысы: техникалық жабдықталудың жалпы заңдылықтары мен үрдістері, жұмыс 

әдістері және көлік түрлерін жетілдіру, сондай-ақ ҚР көлік жүйесін дамыту жолдары мен 

перспективалары туралы білімді меңгеру; 

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

пайдалану сипаттамаларын есептеу, электр машиналарын таңдау. 

 

Автоматтандыру  және вагондарды   роботтандыру – 4 кредит 

Пререквизиттер: вагондар мен контейнерлер  

Постреквизиттер: көлік техникасын жөндеу негіздері  

Мақсаты: автоматты басқарудың негізгі міндеттерін меңгеру, яғни автоматика 

құралдарымен объектілерді басқару заңдылықтарын анықтау әдістері туралы түсінікке ие 

болу; автоматты басқару жүйесінің математикалық модельдерінің құрылысын, сызықтық 

және сызықты емес өздігінен жүретін зеңбіректерді зерттеу әдістерін білу, автоматты 

басқару жүйелерінің тұрақтылығы мен сапасын анықтау, оңтайлы басқару есептерін және 

басқару жүйелерін дамытудың қазіргі тенденцияларын шешу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Автоматтандыру мәселелерін шешу үшін инженер – 

механиктер автоматты басқару, Автоматтандыру және роботтандыру әдістері мен құралдары 

саласында жеткілікті білім деңгейіне ие болуы қажет. 

Автоматтандыру құралдарын әзірлеу мен енгізудің жалпы қажеттілігі, әсіресе 

вагондарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету кезінде қол еңбегінің салыстырмалы 

түрде жоғары деңгейімен және еңбек өнімділігін арттыру қажеттілігімен ғана емес, сонымен 

бірге әлеуметтік факторлармен де байланысты. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: автоматты басқару принциптері, автоматты жүйелер құралдары, 

автоматты басқару жүйелерін құру және есептеудің негізгі әдістері, өндірісті 

автоматтандыру құралдары, автоматты басқару процестерін автоматтандыру жүйелері.   

Меңгеруі керек: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма құрастыру, 

вагондарды дайындау және жөндеу процестерін автоматтандырудың ұтымды нұсқасын 

таңдау, Автоматиканың әмбебап құралдарына негізделген автоматты басқару жүйелерін құру 

және есептеуді жүзеге асыру,  

Дағдысы: автоматтандыру құралдарын жетілдіру жолдарындағы басқару құралдарын, 

автоматты басқару құралдарын және автоматты реттеу теориясын дамыту бағыттары туралы.  

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма жасай білу, 

вагондарды жасау және жөндеу процестерін автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, 

әмбебап автоматика құралдарына негізделген автоматты басқару жүйелерін құру және 

есептеу. 

 

Отын су және майлар – 4 кредит 

Пререквизиттер: Химия, сұйықтық және газ механикасы, гидро және пневможетек, 

тепловоздар  

Постреквизиттер: локомотив шаруашылығы 

Мақсаты: отын, жағармай материалдары мен техникалық сұйықтықтардың негізгі 

түрлерін, оларды пайдалану процесінде, көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу кезінде ұтымды пайдалануды зерделеуді, отын, жағармай материалдары мен 



техникалық сұйықтықтарды пайдалану саласында негізделген және сауатты шешімдер 

қабылдауға дайындауды көздейді. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: болашақ маманның органикалық отындардың, 

майлау материалдары мен техникалық сұйықтықтардың түрлері, олардың тағайындалуы 

және негізгі қасиеттері туралы білімі бар. Сондай-ақ ғылыми және практикалық білімі бар 

инженерлік-техникалық кадрларды арнайы даярлау. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: жұмыс шарттары және отындарға, майлау материалдарына және 

салқындату сұйықтықтарына қойылатын экслуатациялық-техникалық талаптар; отын, 

майлау материалдары мен салқындату сұйықтығы сапасының негізгі көрсеткіштері; 

Меңгеруі керек: - номограмма бойынша майдың тұтқырлық индексін анықтау; 

стандарттарды еркін пайдалану; отын - жағармай материалдары мен салқындатқыш 

сұйықтықтың шығынын есептеу. 

Мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: "отын-жағармай материалдары мен 

салқындатқыш сұйықтықтарды қолдану саласында ғылыми зерттеулер жүргізудің негіздері 

туралы";  

отын-СМЗ материалдары мен салқындатқыш сұйықтықтың сапасын бағалау әдістері 

туралы;  

Құзыретті болу: локомотивтердің жалпы құрылысын; техникалық қызмет көрсетудің 

негізгі принциптерін; техникалық пайдалану және сервистік қызмет көрсету бойынша негізгі 

бөлімшелердің өзара іс-қимыл принциптерін білу. 

 

Электр жылжымалы құрамның механикалық бөлігі    – 4 кредит 

Пререквизиттер: машина бөлшектері және құрастыру негіздері, Электр машиналары 

Постреквизиттер: көлік техникасын жөндеу негіздері 

Мақсаты: механикалық бөліктің жұмыс принциптерін және оның элементтерінің 

құрылымын, пайдалану жағдайларын, жұмыс қабілеттілігін сақтау тәсілдерін зерттеу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Механикалық бөліктің негізгі бөлшектері мен 

тораптарының конструкциясы, тарту берілістері, механикалық бөлік элементтерінің 

беріктігін есептеу, механикалық бөліктің конструкциясы мен сипаттамаларын жетілдіру, 

ЭЖҚ механикалық бөлігін сынау 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: жеке тораптардың және жалпы ЭӨЖ механикалық бөлігінің жұмыс 

принциптері: тиеу ерекшеліктері және тораптардың сапа көрсеткіштері; олардың 

конструкцияларын жетілдірудің заманауи бағыттары және оларды пайдалануда жұмысқа 

қабілеттілігін қолдау тәсілдері. 

Меңгеруі керек: механикалық бөліктің ақауларының себептерін анықтау, оның ішінде 

ЭЕМ қолдана отырып, механикалық бөліктің динамикасы мен беріктігі бойынша есептеулер 

жүргізу, жекелеген тораптарды қолданыстағы талаптарға және осындай тораптарға қызмет 

көрсету жөніндегі іс-шараларға сәйкес жаңғырту жобаларын әзірлеу. 

Дағдысы: жекелеген тораптардың және жалпы ЭӨЖ механикалық бөлігінің жұмыс 

қағидаттары: тораптарды жүктеу ерекшеліктері мен сапа көрсеткіштері; олардың 

конструкцияларын жетілдірудің қазіргі заманғы бағыттары және олардың пайдаланудағы 

жұмысқа қабілеттілігін қолдау тәсілдері; 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма жасай білу, 

вагондарды дайындау және жөндеу процестерін автоматтандырудың ұтымды нұсқасын 

таңдау, автоматты басқару жүйелерін құру және есептеуді жүзеге асыру. 

 

Арнайы жылжымалы құрам – 4 кредит 

Пререквизиттер: Машиналар мен механизмдер теориясы, автокөліктер  

Постреквизиттер: Көліктегі лицензиялау және сертификаттау 

Мақсаты: мамандандырылған автокөлік құралдарының дизайны және олардың 

пайдалану сипаттамаларын талдау туралы білім алу. 



Пәннің қысқаша сипаттамасы: студенттердің мамандандырылған жылжымалы 

құрам туралы білімдерін қалыптастыру және осы білімді практикалық қызметте пайдалану. 

Зерделеу барысында пәннің мазмұны автомобиль жасау саласындағы ғылым мен техниканың 

қазіргі заманғы жетістіктері, сондай-ақ мамандандырылған жылжымалы құрамды пайдалану 

тәжірибесі негізінде ашылады. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: жіктелімі, конструкциялардың ерекшеліктері және АЖҚ қойылатын 

талаптар; 

- мамандандырылған автокөлік құралдарының құрылысы; 

- мамандандырылған автокөлік құралдарын талдау және олардың пайдалану 

сипаттамалары; 

- жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету және жөндеуді пайдалану; 

- АЖҚ және автопоездардың тиімділігін бағалау әдістері. 

Істей алу керек: автопоездар мен САТС пайдалану қасиеттерінің бағалау 

көрсеткіштерін анықтау, есептеу және талдау; 

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

анықтаңыз; 

- жобаланған САТС техникалық параметрлеріне негізделген талаптарды тұжырымдау; 

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

түрлеріне үлкен жүктемелері бар элементтердің жылу тұрақтылығына есептеулер жүргізу; 

- машиналардың тербеліс параметрлерінің барлық есептеулерін тұтастай, олардың 

аударылуға қарсы тұрақтылығын тексере отырып, тексеру және жүзеге асыру, яғни қалыпты 

жұмысты қамтамасыз ететін шекті еңістерді анықтай отырып, әртүрлі конструкциялық 

орындаудағы техниканың тұрақтылығын анықтау; 

Құзыретті болу: студенттер тасымалдаудың нақты жағдайларына, жүктердің түрі мен 

қасиеттеріне байланысты автомобильдер мен автопоездарды мақсатты пайдалану саласын 

анықтай білуі керек, пайдалану көрсеткіштерін есептеу және талдау жасай білуі керек, 

автомобиль жылжымалы құрамының жұмысын және оны пайдалануды бақылауды 

ұйымдастыра білуі керек. 

 

Жол машиналары мен жабдықтарын пайдалану – 4 кредит 

Пререквизиттер: машиналар мен механизмдер теориясы, жол машиналары 

Постреквизиттер: жол машиналары және механизмдері 

Мақсаты: негізгі машиналар мен механикаландырылған құралдардың мақсатын, 

жұмыс істеу принциптерін және пайдалану ережелерін сипаттай алатын білікті мамандарды 

даярлау 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:  Жол машиналарының құрылымдық ерекшеліктерін 

және оларды қолдану саласын зерттеу. Жол машиналары конструкцияларының даму 

үрдістері және пайдалану шарттары. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: − машинистермен тікелей байланыста жұмыс істеу; − жол 

машиналарымен және бірқатар жұмыстар жүргізілетін жұмыс учаскесін сигнал беру және 

қоршау. 
Дағдысы: Құрылыс машиналарын, аппараттарды, технологиялық желілерді, икемді 

автоматтандырылған өндірісті (ГАП) автоматтандырылған басқару жүйесін әзірлеу және 

олардың жұмысын бақылау негіздері.; 
Құзыретті болу: жол машиналары жүйесін құрудың теориялық негіздері мен нақты 

әдістерін игеру. 
 

Техникалық пайдалану ережелері – 4 кредит 

Пререквизиттер: тепловоздар, вагондар және контейнерлер, Электрондық техника 

және түрлендіргіштер 

Постреквизиттер: локомотив шаруашылығы, вагон шаруашылығы 



Мақсаты: студенттерді поездар қозғалысының қауіпсіздігін сөзсіз қамтамасыз ету 

кезінде темір жолдардың үйлесімді, нақты, үздіксіз жұмысын анықтайтын негізгі 

құжаттармен таныстыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: темір жол көлігіндегі поездар қозғалысының 

қауіпсіздігін басқару бойынша білімді қалыптастыру, темір жол көлігі қызметкерлерінің 

тәртібі, темір жол көлігінің құрылысы мен құрылысы туралы Жарғыны зерделеу. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: Қазақстан Республикасының темір жолдарын салу, пайдалану және 

қызмет көрсету туралы негізгі түсініктерді зерттеу; 

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

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

жөніндегі нұсқаулықты" зерделеу»; 

- "теміржол көлігі қызметкерлерінің тәртібі туралы Жарғыны" оқу. 

Меңгеруі керек: алған білімдерін теміржол көлігінің нақты, үйлесімді және апатсыз 

жұмысын қамтамасыз ету үшін қолдану. 

Дағдысы: студенттердің энергетикалық қондырғылар мен қуат берудің әртүрлі 

типтері бар автономды локомотивтердің негізгі жұмыс қағидаттары, сипаттамалары мен 

техникалық-экономикалық көрсеткіштері туралы мәліметтер алу; автономды 

локомотивтердің экипаж бөлігі мен қосалқы жабдықтарының құрылғыларын, жұмыс 

жағдайларын және пайдалану және олардың құрылымдық және энергетикалық 

параметрлерін есептеу және таңдау әдістерін зерделеу; жол темір жолдарының Локомотив 

құрылысы мен локомотив паркінің қазіргі жағдайын, оны жаңғырту, перспективалық дамыту 

және техникалық жай-күйін жақсарту жөніндегі міндеттерді; 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырманы 

құрастыруда, вагондарды жасау және жөндеу процестерін автоматтандырудың ұтымды 

нұсқасын таңдау, әмбебап автоматика құралдарына негізделген автоматты басқару 

жүйелерін құру және есептеу, Технологиялық жабдықты автоматты басқару процестерін 

талдау. 

 

Жылжымалы құрамды пайдалану -  4 кредит 

Пререквизиттер: тепловоздар, вагондар және контейнерлер, Электрондық техника 

және түрлендіргіштер 

Постреквизиттер: локомотив шаруашылығы, вагон шаруашылығы 

Мақсаты: студенттерді поездар қозғалысының қауіпсіздігін сөзсіз қамтамасыз ету 

кезінде темір жолдардың үйлесімді, нақты, үздіксіз жұмысын анықтайтын негізгі 

құжаттармен таныстыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: темір жол жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу. 

Пайдалану шарттарының локомотивтер мен вагондардың негізгі конструктивтік 

параметрлеріне әсері. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: тепловоздарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу ережелерін 

зерделеу, тепловоз тораптары мен агрегаттарын бөлшектеу, тазалау, жөндеу, құрастыру және 

сынаудың технологиялық процесінің картасын жасау білігі, тепловоз тораптары мен 

агрегаттарын жөндеу кезінде технологиялық процестерді және олардың техникалық-

экономикалық сипаттамаларын сақтау. 

Меңгеруі керек: механикалық бөліктің ақауларының себептерін анықтай білу, оның 

ішінде ЭЕМ қолдана отырып, механикалық бөліктің динамикасы мен беріктігі бойынша 

есептеулер жүргізу, жекелеген тораптарды қолданыстағы талаптарға және осындай 

тораптарға қызмет көрсету жөніндегі іс-шараларға сәйкес жаңғырту жобаларын әзірлеу. 

Дағдысы: студенттердің энергетикалық қондырғылар мен қуат берудің әртүрлі 

типтері бар автономды локомотивтердің негізгі жұмыс қағидаттары, сипаттамалары мен 

техникалық-экономикалық көрсеткіштері туралы мәліметтер алу; автономды 



локомотивтердің экипаж бөлігі мен қосалқы жабдықтарының құрылғыларын, жұмыс 

жағдайларын және пайдалану және олардың құрылымдық және энергетикалық 

параметрлерін есептеу және таңдау әдістерін зерделеу; жол темір жолдарының Локомотив 

құрылысы мен локомотив паркінің қазіргі жағдайын, оны жаңғырту, перспективалық дамыту 

және техникалық жай-күйін жақсарту жөніндегі міндеттерді; 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма жасай білу, 

вагондарды дайындау және жөндеу процестерін автоматтандырудың ұтымды нұсқасын 

таңдау, Автоматиканың әмбебап құралдарына негізделген автоматты басқару жүйелерін құру 

және есептеуді жүзеге асыру, технологиялық жабдықты автоматты басқару процестерін 

талдау; 

 
4 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр 

Академиялық дәрежесі: ББ 6В07100– Көлік, көлік техникасы және технологиялары 

бойынша техника және технология бакалавры 

1 БП KLS 4229 Көліктегі лицензиялау және 

сертификаттау 

5 7 

2 БП ZhMM 4229Жол машиналары және механизмдері 5 7 

3 БП VEZh 4229 Вагондардың электр жабдықтары 5 7 

4 БП TZhT 4229 Тепловоздарды жөндеу технологиясы 5 7 

5 БП EZhKBZh 4229 Электр жылжымалы құрамды 

басқару жүйесі 

5 7 

6 БП ZhSh 4310 Жол шаруашылығы 5 7 

7 БП Ash 4310 Автомобиль шаруашылығы 5 7 

8 БП Lsh 4310 Локомотив шаруашылығы 5 7 

9 БП VSH 4310 Вагон шаруашылығы 5 7 

 

Көліктегі лицензиялау және сертификаттау – 5 кредит 

Пререквизиттер: Метрология, стандарттау және сапаны басқару, автомобильдер 

Постреквизиттер: осы пәнді білу бітіру жұмысын орындауға көмектеседі 

Мақсаты: ұлттық, өңірлік және халықаралық деңгейлерде лицензиялау және 

сертификаттау бойынша құқықтық, ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздерді 

меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: сертификаттау негіздерін үйрену. Қазақстан 

Республикасында көліктегі "Лицензиялау туралы" аккредиттеу аймағына кіретін объектіні 

сертификаттауды жүргізетін қажеттіліктерге сәйкес нормативтік құжаттардың түрлері мен 

санаттары. Лицензияның түрлері мен нысандары. Басқарудың ұйымдық құрылымы. 

Қазақстан Республикасында әртүрлі көлік түрлерімен жолаушылар мен жүктерді, қауіпті 

жүктерді тасымалдауды лицензиялауды ұйымдастыру. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: лицензиялау мен сертификаттаудың мақсаттары, міндеттері мен 

принциптері; 

- лицензиялау және сертификаттау бойынша қызметті жүзеге асыруға негіз болатын 

заңнама жүйесі; 

- лицензиялау және сертификаттау жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібі; 

Меңгеруі керек: басқару жүйесінің құрылымы және автомобиль көлігіне арналған 

қолданыстағы нормативтік-құқықтық құжаттар, жіктеу жүйесі және автомобиль көлігінің 

жылжымалы құрамын пайдалану ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу. 

Дағдысы: Құрылыс машиналарын, аппараттарды, технологиялық желілерді, икемді 

автоматтандырылған өндірісті (ГАП) автоматтандырылған басқару жүйесін әзірлеу және 

олардың жұмысын бақылау негіздері.; 



Құзыретті болу: автомобиль жүйелерін құрудың теориялық негіздері мен нақты 

әдістерін игеру. 

 

Жол машиналары және механизмдері – 5 кредит 

Пререквизиттер: машиналар мен механизмдер теориясы, жол машиналары 

Постреквизиттер: осы пәнді білу бітіру жұмысын орындауға көмектеседі. 

Мақсаты: Құрылыста қолданылатын машиналар мен жабдықтарды техникалық 

пайдалану саласында студенттердің білімі мен іскерлігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Құрылыста қолданылатын машиналар мен 

жабдықтарды техникалық пайдалану саласында студенттердің білімі мен іскерлігін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: қар тазалағыштар, Жол жер жинағыш машина, ЭЛБ – 1 

Электр Балластері, теміржол жүрісіндегі төсегіш крандар, циклдік әрекеттегі түзету-қағу-

тегістеу машиналары. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: Құрылыста қолданылатын машиналардың жұмыс принциптерін, 

қасиеттерін, техникалық сипаттамаларын, конструктивтік ерекшеліктерін; машиналардың 

сенімді жұмысын қамтамасыз ететін іс-шаралардың орындалуын анықтау және жоспарлау 

дағдыларын меңгеру.  

Меңгеруі керек: техникалық және арнайы әдебиетті пайдалану; СМД пайдалану 

және олардың нәтижелерін іске асыру бойынша ғылыми зерттеулерді техникалық және 

ұйымдастырушылық қамтамасыз ету туралы, зерттеу объектілері бойынша ақпаратты 

ақпараттық іздеу және талдау туралы тәжірибесі немесе түсінігі болуы керек. 

Дағдысы: Құрылыс машиналарын, аппараттарды, технологиялық желілерді, икемді 

автоматтандырылған өндірісті (ГАП) автоматтандырылған басқару жүйесін әзірлеу және 

олардың жұмысын бақылау негіздері.; 

Құзыретті болу: жол машиналары жүйесін құрудың теориялық негіздері мен нақты 

әдістерін игеру. 

 

Вагондардың электр жабдықтары -  5 кредит 

Пререквизиттер: вагондар мен контейнерлер, вагондарда ауаны баптау 

Постреквизиттер: осы пәнді білу бітіру жұмысын орындауға көмектеседі. 

Мақсаты: студенттерді теориялық және практикалық вагон құрылымының ажырамас 

бөлігі ретінде вагондардың электр жабдықтарының физикалық негіздері, вагон жөндеу 

кәсіпорындарының электр жабдықтары, осы жабдықты жөндеу технологиялары. Оқыту 

вагондардың электр жабдықтарының қазіргі заманғы жүйелерін, оның жұмыс негіздері мен 

есептеу әдістерін зерделеуге, Электр жабдықтарымен жұмыс істеуде және оны пайдалануда 

және вагон жөндеу кәсіпорындарында (ЖӨӨ) күйге келтіруде практикалық дағдыларды 

алуға бағытталған. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Жолаушылар вагондарын электрмен жабдықтау 

жүйесі". "Тұрақты ток генераторы бар жүйе "" вагондарды электрлік жарықтандыру. Электр 

желілері" "вагондардың механикаландырылған құрылғыларының электр жетектері" 

"Қышқыл батареялардың жұмыс принципі және негізгі сипаттамалары" 

."Вагондардың радиожабдығы ""қышқыл және сілтілі аккумуляторлық батареялар"."Вагон 

генераторы мен аккумулятор батареяларының қатар жұмыс істеуі. Электромашиналық және 

жартылай өткізгіш түрлендіргіштер " кернеуді автоматты реттеу жүйесі диодтық шектегіш. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек::: вагондардың электр жабдығы жүйесінің тарихы мен даму 

перспективалары, вагон электр жабдығы мен оны жөндеу саласындағы ғылыми-техникалық 

прогрестің жетістіктері, оны дамытудағы ғалымдардың рөлі, электрмен жабдықтау жүйелері 

мен вагондардың электр жабдығының құрамдас тораптары және оны қосу схемалары, оның 

жұмыс жағдайы мен режиміне байланысты электр жабдығының қуатын есептеу және түрін 

таңдау әдістері, электр жабдығын жөндеу жүйесі, мерзімі, көлемі мен технологиясы, Электр 



жөндеу цехтары мен учаскелерінің құрылымы. Вагондардың электр жабдықтары жүйелерін 

жетілдіру жолдары, электр жабдықтарын техникалық диагностикалау әдістері, вагон электр 

жабдықтары жүйелерінің сенімділік негіздері. 

Меңгеруі керек: жолаушылар вагондары мен вагон жөндеу кәсіпорындарының 

электр жабдықтары мен электрмен жабдықтау жүйелерінің элементтері мен тораптарын 

есептеу және құрастыру; жартылай өткізгіш және көмір кернеу реттегіштерін, 

түрлендіргіштер мен қорғаныс құралдарын баптау және реттеуді жүзеге асыру, жолаушылар 

вагондары мен вагон жөндеу кәсіпорындарының электр жабдықтары элементтері мен 

жүйелерінің жай-күйін бақылауды ұйымдастыру. Вагондар мен вагон жөндеу 

кәсіпорындарының электр жабдықтарын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету, оны жөндеу 

технологиясын әзірлеу, жөндеуді ұйымдастыру. 

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

сипаттамаларын есептеу, энергетикалық жабдықты таңдауды жүзеге асыру; 

Құзыретті болу: вагондар мен контейнерлердің барлық түрлерінің құрылымын, 

тораптар мен бөлшектердің мақсатын, құрылысын және өзара іс-қимылын; вагондар мен 

контейнерлер конструкцияларының негізгі даму үрдістерін, вагондар мен контейнерлердің 

қазіргі заманғы түрлерінің параметрлері мен сипаттамаларын; дәнекерлеу жабдығын; үлгілік 

дәнекерлеу жабдығының сипаттамаларын; дәнекерлеу және балқыту материалдарын 

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

 

Тепловоздарды жөндеу технологиясы -5 кредит 

Пререквизиттер: тепловоздар, тепловоздардың теориясы мен құрылымы  

Постреквизиттер: осы пәнді білу бітіру жұмысын орындау кезінде көмектеседі 

Мақсаты: болашақ мамандарға оның жарамдылығын, жұмыс қабілеттілігін және  

ресурсын қалпына келтіру үшін тиісті өндіріс құралдарымен жөндеу объектісіне әсер етудің 

заманауи әдістерін ғылыми негізділікпен қолдануға мүмкіндік беретін білім беру.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Жылжымалы құрамды жөндеу жүйесін дамыту 

бағыты. Механикалық бөлікті жөндеу технологиясы. Электр машиналарын жөндеу 

технологиясы. Дизель тораптарын жөндеу және бақылау әдістері. Электр аппараттары мен 

электр сымдарын жөндеу технологиясы. Тартқыш трансформаторларды, түзеткіш 

қондырғыларды, трансформаторларды, аккумулятор батареяларын жөндеу технологиясы. 

Тепловоздарды реостатты сынау. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: тепловоздарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу ережелерін 

зерделеу, тепловоз тораптары мен агрегаттарын бөлшектеу, тазалау, жөндеу, құрастыру және 

сынаудың технологиялық процесінің картасын жасау білігі, тепловоз тораптары мен 

агрегаттарын жөндеу кезінде технологиялық процестерді және олардың техникалық-

экономикалық сипаттамаларын сақтау. 

Меңгеруі керек: тепловоздардың экипаж бөлігін жөндеу, механикалық бөлігінің 

ақауларының пайда болу себептерін анықтау:  

Дағдысы: тораптарды жүктеу ерекшеліктері мен сапа көрсеткіштері; олардың 

конструкцияларын жетілдірудің қазіргі заманғы бағыттары және олардың пайдаланудағы 

жұмысқа қабілеттілігін қолдау тәсілдері 

EPS басқару жүйелерінің құрылымын, жұмыс принципін, дизайн ерекшеліктерін, 

пайдалану және жөндеу жағдайларын зерттеу.  

Құзыретті болу: бұл мәселелерді шешу электрлік жылжымалы құрам және оны 

автоматтандыру саласында мамандандырылған студенттің оқу процесінде алған білім 

кешенінің ажырамас бөлігі болуы керек. 

 

Электр жылжымалы құрамды басқару жүйесі -5 кредит 

Пререквизиттер: электронды техника және түрлендіргіштер, ЭЖҚ электр 

жабдықтары  

Постреквизиттер: осы пәнді білу бітіру жұмысын орындауға көмектеседі. 



Мақсаты: ЭҚЖ басқару жүйелерінің құрылымын, әрекет ету принципін, 

конструкциялық орындалу ерекшеліктерін, пайдалану шарттарын және жөндеу жұмыстарын 

зерттеу. Бұл мәселелерді шешу электрлік жылжымалы құрам және оны автоматтандыру 

саласында мамандандырылған студенттің оқу процесінде алған білім кешенінің ажырамас 

бөлігі болуы керек. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: EPS басқару жүйелерінің жіктелуі, EPS 

жылдамдығын реттеу, трансформатордағы кернеуді реттеу, EPS Басқару жүйелеріндегі 

өтпелі процестер, түзетілген кернеуді фазалық реттеу, электр тізбектерінің схемалық 

схемалары, тартқыш түзеткіш қондырғылар, пойыз класы мен локомотив класының 

магистралін басқару, тоқтау тежегішінің басқару тізбегі, KZ4A электровозының қосалқы 

тізбегі, KZ4A электровозының электр тізбегі. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: пайдалану шарттары, функционалдық және құрылымдық сұлбалары, 

сондай-ақ ЭӨЖ басқару жүйелерінің электр тарту және тарту сипаттамалары; 

- элементтердің, тораптардың, блоктардың және жалпы басқару жүйесінің 

параметрлерін анықтау үшін әрекет ету принципі және негізгі есептік қатынастар; 

- ЭҚЖ Басқару жүйелеріндегі қалыпты және авариялық электромагниттік процестерді 

талдау және есептеу әдістері; 

- авариялық және аномалдық процестерден қорғау тәсілдері мен құрылғылары; 

- қиыстырмалық. 

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

жүйесін есептеу және жобалау кезінде өзінің практикалық қызметінде қолдану.  

Дағдысы: жекелеген тораптардың және жалпы ЭӨЖ механикалық бөлігінің жұмыс 

қағидаттары: тораптарды жүктеу ерекшеліктері мен сапа көрсеткіштері; олардың 

конструкцияларын жетілдірудің қазіргі заманғы бағыттары және олардың пайдаланудағы 

жұмысқа қабілеттілігін қолдау тәсілдері 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма жасай білу, 

вагондарды жасау және жөндеу процестерін автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, 

әмбебап автоматика құралдарына негізделген автоматты басқару жүйелерін құру және 

есептеу, Технологиялық жабдықты автоматты басқару процестерін талдау. 

 

Жол шаруашылығы – 5 кредит 

Пререквизиттер: жол машиналары, Көтергіш-көлік машиналары  

Постреквизиттер: алынған білім бітіру жұмысын орындау кезінде қажет. 

Мақсаты: студенттердің жалпы Жол шаруашылығын жүргізу жүйесін; оның 

техникалық, технологиялық және ұйымдастырушылық негіздерін; жол жұмыстарын 

машиналандыру принциптерін зерделеуі; жолды жөндеуді, жол жұмыстарының жекелеген 

түрлерін жоспарлау және оларды басқару. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Жол шаруашылығын басқару құрылымын, Жол 

машиналарының сипаттамалары мен жалпы құрылымын, олардың параметрлерін, жұмыс 

процесін, негізгі құрылымдық және қолданбалы құжаттаманы зерттеу. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: Жол шаруашылығын жүргізу жүйесін құру принциптері және оның 

техникалық, технологиялық және ұйымдастырушылық негізі; жолды ағымдағы ұстау және 

оны жөндеу принциптік негіздері; 

- жолдың жай-күйін бағалауды айқындау; жол жұмыстары, жол жұмыстарын 

орындауға арналған машиналар, тетіктер мен құралдар; жол жұмыстарын жүргізудің 

технологиялық процестері; өндірістік базалардың мақсаты және оларды жол арқылы 

дамытудың ықтимал схемалары; 

- жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру, жолдарды жөндеу және ағымдағы 

ұстауды басқару. Жолдың қармен, құммен қар басуының және жолдың тасқын сулармен 

шайылуының алдын алу тәсілдері; 



- жол шаруашылығы кәсіпорындарының құрылымы; жол шаруашылығы 

кәсіпорындарында жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру; жол шаруашылығында 

әзірленетін жоспарлар; 

    - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің, "Қазақстан 

темір жолы "ҰК" АҚ-ның және жол және құрылыс департаментінің негізгі бұйрықтары мен 

өкімдері, қолданыстағы ережелері, нормалары мен нұсқаулықтары. 

Меңгеруі керек:: жол дистанциясының техникалық паспортын құрастыру; нақты 

тексеру кезінде жол ақауларын анықтау, жол өлшегіш арбашықтар мен вагондардың 

таспаларындағы жазбаларды ашу және жол құрамының балдық бағасын анықтау; түрлі 

ақаулары бар эталондық тұйықта дефектоскопты құралдарды баптауды жүргізу; 

- графоаналитикалық әдіспен немесе құралдың көмегімен жолдың қисық учаскелерін 

есептеу, Өтпелі және дөңгелек қисықтардың басы мен соңын табу; 

- қарапайым және айқас бағыттамалы бұрмаларды бөлуді жүргізу; 

        - саңылауларды реттеу және жеделдету кезінде рельстер сырғымасының 

шамасын және иірімдердегі жолды түзету үшін иірімді төсемдердің өлшемдерін есептеу,  

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

жұмыстарды жүргізудің перспективалық жоспары; 

 - қашықтық класын, оның келтірілген ұзындығын анықтау және қашықтықты 

әкімшілік бөлу кестесін құру. 

Дағдысы: кешенді болып табылады, теміржол құрылысын салу мен пайдаланудың 

технологиялық және ұйымдастырушылық ерекшеліктерімен байланыстыруды талап ететін 

жобалау-конструкторлық, есептеу-теориялық және техникалық-экономикалық білімдер мен 

шешімдерді қамтиды. 

Құзыретті болу: тасымалдаудың нақты жағдайларына, жүктердің түрі мен 

қасиеттеріне байланысты автомобильдер мен автопоездарды мақсатты пайдалану салаларын 

анықтау, пайдалану көрсеткіштерін есептеу және талдау жасай білу, автомобиль 

жылжымалы құрамының жұмысын және оны пайдалануды бақылауды ұйымдастыра білу.  

 

Автомобиль шаруашылығы -5 кредит 

Пререквизиттер: автомобильдер, автомобильдердің электр жабдықтары 

Постреквизиттер: алынған білім бітіру жұмысын орындау кезінде қажет  

Мақсаты:: автомобильдердің дизайны және олардың механизмдерінің жұмыс 

процестері туралы білім алу, мамандандырылған пәндерді әрі қарай зерттеу және автомобиль 

кәсіпорындарындағы көлік бакалаврының одан әрі қызметі үшін қажет. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Халық шаруашылығындағы көліктің маңызы мен 

рөлі. . Көлік процесінің негіздері. Көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері. . Автомобиль 

тасымалдары кезіндегі көлік процестері. Автомобильдерді пайдалану шарттары. 

Автомобильдер мен автомобиль қозғалтқыштарының сипаттамалары. Көлік құралдарының 

тораптары мен тетіктерін және "автомобиль-жол"жүйесінің қауіпсіздік элементтерін 

бақылауды ұйымдастыру. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: кәсіпорынның өндірістік – шаруашылық және қаржы – экономикалық 

қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер; 

- кәсіпорын ресурстарын қалыптастыру мен пайдаланудың әдіснамалық негіздері: 

Негізгі және айналым капиталы мен адам ресурстары; 

- өндіріс шығындарын қалыптастырудың әдіснамалық негіздері, өнім мен 

қызметтердің өзіндік құнын калькуляциялау; 

- саладағы өндірістің экономикалық тиімділігін бағалау әдістемесі. 

Меңгеруі керек: студенттерді даярлаудың оқу жоспарларына сәйкес кейінгі оқыту 

процесінде теориялық білімді өз бетінше және шығармашылықпен пайдалану. 

Дағдысы: эксперименттік деректер мен алынған шешімдердің нәтижелерін 

салыстыра отырып, таңдалған модельдің дұрыстығын негіздеу қабілеті; кәсіптік зерттеулер 



нәтижелерін өңдеудің, талдаудың және синтездеудің математикалық әдістерін пайдалану 

қабілеті. 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма жасай білу, 

вагондарды дайындау және жөндеу процестерін автоматтандырудың ұтымды нұсқасын 

таңдау, автоматты басқару жүйелерін құру және есептеуді жүзеге асыру. 

 

Локомотив шаруашылығы – 5 кредит 

Пререквизиттер: тепловоздар, Электрондық техника және түрлендіргіштер, 

техникалық пайдалану ережелері  

Постреквизиттер: алынған білім бітіру жұмысын орындау кезінде қажет. 

Мақсаты: болашақ мамандарды локомотивтерді пайдалануды ұйымдастырудың 

ғылыми негіздерімен, локомотив паркін пайдаланудың тиімділігі мен сапасын арттыру, 

локомотив бригадаларының еңбек өнімділігін арттыру, локомотивтерге техникалық қызмет 

көрсету жүйесін жетілдіру әдістерімен таныстыру. Бұл болашақ инженерге т. ж. алдыңғы 

қатарлы кәсіпорындарының тәжірибесімен тексерілген дәстүрлі инженерлерді игеруге ғана 

мүмкіндік бермейді. локомотив паркі мен локомотив бригадаларының жұмысын 

ұйымдастырудың нысандары, сонымен бірге локомотив шаруашылығының барлық 

бөлімшелерінің тиімді жұмысының жаңа перспективалық бағыттарын сәтті әзірлеу және 

енгізу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: локомотив шаруашылығын басқару құрылымын 

зерттеу, локомотивтерді пайдалану, локомотивтерді жабдықтау, локомотив бригадасының 

жұмысын ұйымдастыру. 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:  Қазақстан темір жолдарында локомотив паркі жұмысын 

ұйымдастырудың теориялық негіздері мен принциптері, локомотив бригадаларының еңбегін 

ғылыми ұйымдастыру негіздері, локомотивтер мен техникалық қызмет көрсету құралдарын 

жоғары тиімді пайдаланудың негізгі принциптері, поездар қозғалысының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мәселелері, деполық шаруашылық құрылысын ұтымды орналастыру 

принциптері. 

Меңгеруі керек: депо локомотивтерінің, локомотив бригадалары Штаттарының, 

өндірістік жұмысшылардың, Инженерлік-Техникалық персоналдың қажетті пайдаланылатын 

және мүкәммалдық парктерін есептеуді жүргізу; 

- локомотивтерді пайдаланудың негізгі көрсеткіштерін, жөндеу бағдарламасын 

есептеу; 

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

депосының жұмысын жоспарлау, ұйымдастыру және басқару. 

Технологиялық процестерді жобалау, локомотивтерді өндіру және жөндеу үшін 

қолданылатын алдыңғы қатарлы технологиялық процестер мен жабдықтар,  

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма жасай білу, 

вагондарды жасау және жөндеу процестерін автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, 

әмбебап автоматика құралдарына негізделген автоматты басқару жүйелерін құру және 

есептеу, Технологиялық жабдықты автоматты басқару процестерін талдау. 

 

Вагон шаруашылығы - 5 кредит 

Пререквизиттер: вагондарды жөндеу кезіндегі Дәнекерлеу-Балқыту жұмыстарының 

жабдықтары, техникалық пайдалану ережелері. 

Постреквизиттер: алынған білім бітіру жұмысын орындау кезінде қажет. 

Мақсаты: вагондар мен контейнерлер конструкцияларының техникалық 

мүмкіндіктерін неғұрлым толық іске асыру және оларды дайындауға, техникалық қызмет 

көрсетуге және жөндеуге келтірілген шығындардың ең аз мөлшері кезінде жарамды вагон 

паркімен тасымалдауды қамтамасыз етудің технологиялары мен практикалық әдістері 

саласындағы кәсіби қызмет дағдыларын меңгерген мамандарды даярлау. 



Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән қалпына келтіру станоктары мен тетіктерін 

пайдалануға үйретеді, табиғатты ұтымды пайдалану және көлік секторындағы қоршаған 

ортаны қорғау дағдыларын дамытады. 

Жұмыстарды кешенді механикаландыруды және автоматтандыруды, өндірістің 

барынша тиімділігін, түпкілікті өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ететін еңбек 

құралдарын пайдалана отырып, еңбек мәніне әсер етудің әртүрлі тәсілдеріне негізделген 

вагон жасау процестерін, сондай-ақ жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу түрлерін, оларды орындау қағидаттарын жүйелі зерделеу; 
Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: теміржол көлігіндегі вагон шаруашылығының қызметі, құрылымы және 

басқару. ТМД елдерінде және шетелде теміржол көлігінде қолданылатын вагондарға 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі, вагон шаруашылығының желілік 

кәсіпорындарында вагондарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын 

ұйымдастыру және технологиясы, сондай-ақ олардың озық тәжірибесі, жолдарда вагондарды 

техникалық пайдалану ережесі және олардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету шарттары; 

- вагон жөндеу базасының қажетті өндірістік қуатын есептеудің ғылыми негізделген 

әдістері, вагон шаруашылығы жағдайында вагон жөндеу өндірісінің мамандануы мен 

шоғырлануының мәні мен тиімділігі; 

- вагондардың ағытылуын және поездардың жүру жолында және техникалық 

жарамсыздықтар бойынша кідірістерін жою әдістері мен жолдары. Жүк поездарының 

тоқтаусыз жүруінің кепілдік ұзындығын ұлғайтудың негіздемесі мен тәсілдері, ұйымның 

бригадалық нысанының мәні, міндеттері мен тәсілдері, вагон шаруашылығы кәсіпорны 

қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру; 

- вагон шаруашылығы жұмысының тиімділігін арттыру мен жетілдірудің негізгі 

жолдары мен бағыттары.   

Меңгеруі керек: еңбек өнімділігін барынша арттыру, Орындалатын жұмыстардың 

жоғары сапасын қамтамасыз ету, сондай-ақ материалдар мен қосалқы бөлшектерді үнемді 

және үнемді жұмсау мақсатында вагон шаруашылығы бөлімшелерінде вагондарға 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды ұтымды ұйымдастыру; 

- өндірістік учаскелерде жоғары еңбек және технологиялық тәртіптің жұмысына қол 

жеткізу, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен теміржол кәсіпорындарында Вагон паркінің 

сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс - шараларды әзірлеу және жүзеге асыру, вагон 

шаруашылығы кәсіпорнын дамыту мен орналастырудың ұтымды мамандану міндеттерін 

шешу; 

- вагондарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің тиімділігі мен сапасын 

арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және экономикалық бағалау; 

- вагон шаруашылығы кәсіпорындарының жаңалары мен жұмыс істеп тұрғандарын 

қайта құру жобаларын әзірлеу, өндірістік жарақаттанудың алдын алу жөніндегі іс-шараларды 

жүзеге асыру және пойыздардың қауіпсіз және апатсыз жүруін қамтамасыз ету. Вагон 

шаруашылығы саласында қойылған міндеттерді шешуде ғылыми зерттеулердің элементтерін 

қолдану 

Технологиялық процестерді жобалау, вагондарды, вагон тораптары мен бөлшектерін 

өндіру және жөндеу үшін қолданылатын озық технологиялық процестер мен жабдықтар 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге техникалық тапсырма жасай білу, 

вагондарды дайындау және жөндеу процестерін автоматтандырудың ұтымды нұсқасын 

таңдау, автоматты басқару жүйелерін құру және есептеуді жүзеге асыру. 
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