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қарастырылды және мақұлданды («___» _____ 2019 ж. № __  хаттамасы).  

 

 

ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі ________________________ А.С. Байкенов 

 

БББ Ғарыштық инженерия және телекоммуникациялар институтының оқу-

әдістемелік комиссиясының мәжілісінде қарастырылған және бекітілген 

(«___»______2019ж. №___хаттамасы). 

 

 

ҒИжТИ директоры______________________ Г.К.Балбаев  

 

БББ АЭжБУ ҒӘК қаралды және бекітілді («29» 03.2019 ж. №5 хаттамасы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

                                                         Мазмұны 

 Оқу бағдарламасының паспорты  4 

1 Жоғарғы білімнің оқу бағдарламасының құрылымы  6 

2 Элективті пәндердің каталогы  7 

3 Модулді оқу жоспары  7 

4 Траекторияны таңдау тәсілі  8 

 1 қосымша 12 

 2 қосымша 27 

 

Белгілер мен қысқартулар тізімі  

 

ЖБ - Жоғары білім 

МЖМБС - Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты 

ЕБШ - Еуропалық біліктілік шеңбері 

ҰКК - Ұлттық кәсіптер классификаторы 

ҚР - Казақстан Республикасы 

ҰБШ - Ұлттық біліктілік шеңбері 

ҰБЖ - Ұлттық біліктілік жүйесі 

ЖББМ - Жалпы білім беретін модуль 

БББ - Білім беру бағдарламасы 

ЖББП - Жалпы білім беретін пәндер 

МК - Міндетті компонент 

УКБ - Университеттің құрамдас бөлігі 

НП - Негізгі пәндер 

МП - Мамандықтар пәндері 

ЖОТ - Жеке оқу траекториясы 

СБШ - Салалық біліктілік шеңбері 

КС - Кәсіби стандарт 

ЖОКБ - Жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

Қ - Құзіреттіліктер 

ОН - Оқу нәтижесі 

КЖ - Курстық жұмыс 

ЕБЖ - Есеп беру-графикалық жұмыс 

СҒЖ - Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары 

ЭПТ - Элективті пәндер топтаммасы 



4 

Білім бағдарламасының паспорты  

 

№ Атауы  Ескерту 

1 Тіркеу нөмірі 6B06200012 

2 Білім беру саласының 

коды және жіктелуі 

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар  

3 Дайындық 

бағыттарының коды 

және жіктелуі  

6B062 Телекоммуникациялар  

4 Білім 

бағдарламаларының 

тобы  

В059 Коммуникациялар және коммуникациялық 

технологиялар 

5 ББ атауы  6B06201 - Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар  

6 ББ түрі  Ағымдағы ББ 

7 ББ мақсаты  Халықаралық және отандық еңбек нарығында талап 

етілетін, бәсекеге қабілетті мамандар болып 

табылатын, кәсіби қызметінде енгізу үшін қажетті 

теориялық және практикалық білімі мен дағдылары 

бар, радиотехника, электроника және 

телекоммуникация саласының жоғары білікті 

мамандарын даярлау. 

8 ХББСС бойынша деңгейі МСКО 6 Бакалавриат немесе оның баламасы  

9 НРК бойынша деігейі 6 

10 ОРК бойынша деігейі 6 

11 ББ айрықша 

ерекшеліктері   

Жоқ  

ЖОО-серіктес (СОП) Жоқ  

ЖОО-серіктес (ДДОП) Жоқ  

12 Құзыреттілік тізімі ON-1. Есептерді шығару үшін математикалық, 

физикалық және басқа да жаратылыстану ғылымы, 

сондай-ақ электротехникалық, электрлік тізбектер 

және электрлі магниттік негізгі білімдерін пәнаралық 

тұрғыда көрсету және қолдану.  

ON-2. Өлшеу құралдарын дұрыс есептеу және таңдау. 

Телекоммуникациялық және радиотехникалық 

жүйелерде электронды және микропроцессорлы 

базаны пайдалану қабілеті.  

ON-3. Телекоммуникацияда заманауи компьютерлі, 

ақпараттық технологияларды, сандық техниканы және 

бағдарламалық қамтамасыздандыруды пайдалану 

қабілеті, телекоммуникациялық желілерде моделдеу 

жұмыстарының дағдыларын, телекоммуникациялық 

желілерді қорғау дағдыларын көрсету.  

ON-4 Ақпаратты таратуда көп арналы, мобилді, кең 

жолақты және ғарыштық жүйелердің құрылымдық 

және функционалдық сұлбаларын жасау қабілеті; жоба 

үрдісінің барлық кезеңдерінде қолайлы жобалық 

шешімдерді таңдау мүмкіндігі. Телекоммуникация 

желісінің элементтерін әзірлеуге және жобалауға 

қатыса алады. 

ON-5. Жаңа білімді алуға, бұрын алған білімін 

13 Оқу нәтижесі 
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тереңдету мен кеңейтуге деген қабілетін көрсету, 

кәсіби қызметін табысты жүзеге асыруға қажетті сан 

түрлі салада біліктілігі мен қабілетін, оның ішінде 

ғылымның түрлі бағыттары мен салаларының 

тоғысында білгірлігі мен дағдысын таныту. 

ON-6. Телекоммуникация жүйелері мен желілерін 

жоспарлау, жобалау, енгізу мен пайдалану,  САПР 

қолдана отырып оларды техникалық, ақпараттық және 

бағдарламалық тұрғыдан қаматамасыз етуге деген 

бейімділігін көрсету. 

ON-7.  Күрделі құрылғылардың, жүйелер мен 

желілердің жекелеген түрлерін құрастыру, реттеу және 

тәжірибе жүзінде тексеру бойынша икемділігін  

лабораторияда және тікелей нысанның өзінде таныту. 

ON-8 Өндірістік  құрылымның қызметіне талдау 

жасау, ұйымдастыру-технологиялық және есептік 

құжаттамаларды дайындау және заманауи техникалық 

құралдарды қолдана отырып нәтижелерді ашық 

таныстыру. 

ON-9 Әлеуметтік, тілдік және экономикалық 

білімдердің негіздерін, өндірісті жоспарлау мен 

ұйымдастырудың әдәстері мен тәсілдерін меңгеру,  

менеджмент, маркетинг, қаржы туралы  ғылыми 

тұрғыдан түсінігі болу, болашағы бұлыңғыр және 

тәуекелділік жағдайында экономикалық және 

ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдауға 

дағдысы болуы тиіс. 

 ( қосымша 1) 

14 Оқыту формасы  Күндізгі, сырттай 

15  Оқыту тілі Казақша,  орысша, ағылшынша 

16  Несиелер саны 240 

17  Берілетін дәреже – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

саласында «6B06201 - Радиотехника, электроника 

және  телекоммуникациялар» білім беру бағдарламасы 

бойынша бакалавр 

18 Кадрлар даярлауға 

бағытталған лицензияға 

қосымшаның болуы 

Лицензия нөмірі АБ 0137445 

Лицензияның берілген уақыты 04.08.2010 

19 ББ аккредитациясының 

болуы 

Бар 

Аккредитациялаушы  

орган 

IAAR НУ «Тәуелсіз аккредитация және рейтинг  

Агенттігі» 

 Аккредитация мерзімі 05.04.2019-04.04.2024 

20 Пәндер туралы мәлімет   Пәндер туралы мәлімет ВК/КВ ООД, БД, ПД  

(1 қосымша) 

21 Кәсіби қызмет саласы  Адамзат қызметінде техникалық құралдардың 

көмегімен қашықтықтан ақпараттар алмасуға 

мүмкіндік беретін технологиялар, құралдар, әдістер 

мен тәсілдердің жиынтығы кіретін ғылым мен 

техниканың барлық саласы  

22 Кәсіби қызмет түрлері   өндірістік-технологиялық; сервистік-эксплуатациялық; 

ұйымдастыру-басқарушылық; құрылымдау-реттеу; 
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есептеу-жобалау, тәжірибелік-зерттеушілік 

23 Модулдік оқу жоспары    2 қосымшада келтірілген 

 

 

1. Жоғарғы білім беру бағдарламасының құрылымы 

 

Бакалавриат – кемінде 240 академиялық несиені меңгеруге міндетті білім беру 

бағдарламасына сәйкес «бакалавр» дәрежесі берілетін кадрды даярлауға бағытталған 

жоғарғы білім беру деңгейі. Жоғарғы білім беру бағдарламасының мазмұны үш циклді 

пәндерден тұрады – жалпы білім пәндері (бұдан әрі – ЖБП), базалық пәндер  (бұдан әрі – 

БП) және профилдік пәндер  (бұдан әрі – ПП). 

ЖБП циклі міндетті компонент пәндерінен (бұдан ірі – МК), жоғарғы оқу орны 

компонентінен (бұдан әрі – ЖК) және (немесе) таңдау бойынша компоненттен (бұдан әрі – 

ТК) тұрады. БП мен ПП циклдеріне ЖК мен ТК пәндері кіреді.  

ЖБП циклінде міндетті пәндердің көлемін кемітуге болмайды, олардың мазмүны 

типтік оқу бағдарламаларымен анықталады. Тек техникалық және кәсіби, орта білімнен 

кейінгі немесе жоғарғы білім базасында тездетіп оқытукезінде жоғарғы білім беру 

бағдарламасын қысқартуға болады.  

ВК мен КВ  жоғарғы оқу орны өз бетінше анықтайды әрі еңбек рыногының 

қажетін, жұмыс берушілердің үмітін және оқушылардың жекелей мүдделерін ескереді. 

ЖБП циклінің көлемі жоғарғы білімнің жалпы көлемінің 23%-нен немесе 56 

академиялық несиеден  аспайды. Оның ішінен 51 академиялық кредит міндетті компонент 

пәндерге бөлінеді. 

         БП циклі  оқу пәндерін меңгеруге және кәсіби тәжірибеден өтуге арналған, оның 

көлемі жоғарғы білім беру бағдарламасының кемінде 47%  немесе 112 академиялық несие 

болуы тиіс. 

        ПП циклі оқу піндерінен және кәсіби тәжірибеден өту түрлерінен тұрады, олардың 

көлемі жоғарғы білім беру бағдарламасының кемінде 25% немесе кемінде 60 академиялық 

несиені құрайды. 

Модулдік оқу жоспары мемлекеттік жалпыға бірдей жоғарғы білім стандартының 

талаптарына және жоғарғы білім беру бағдарламасының құрылымына сай келеді, міндетті 

бөлімнің барлық компоненттерін қамтиды, жоғарғы оқу орнының және вариативтік 

компоненттерге ие болады.  Модулдік бағдарламада теориялық оқыту несиесінің саны 

бойынша барынша аз талаптар қойылады -228, ал қорытынды аттестациялауға 12 несие 

беріледі. Міндетті бағдарламада тәжірибеден өту мерзімі мен түрлері былайша 

белгіленген: оқу – 1 семестр (3 несие), өндірістік тәжірибе (радиоқұрылымдау) – 4 семестр 

(5 несие), өндірістік – 6 семестр (5 несие) және дипломалды – 8 семестр (8 несие). 

Вариативтік компонент  элективтік пәндер каталогында анықталған. 
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2.  Элективтік пәндер каталогы  

 

Элективтік пәндер каталогы бүкіл оқыту кезеңіне жасалады, бірақ статистік емес, 

өндірістік қажеттілігіне сәйкес, бір топ студенттің (кемінде бір топ) қалауына қарай, ППС 

академиялық алмасуға сәйкес және заманауи кәсіби курсты,жетекші мамандарды, әлемнің 

жетекші ЖОО тыңдау мүмкіндігіне қарай өзгертіледі. 

Элективтік пәндер каталогы жеке құжат түрінде жасалып, басылады.  

 

3. Модулдік оқу жоспары 

 

Модулдік оқу жоспары 2 қосымшада көрсетілген. Оқыту нәтижесінің тиімділігіне 

кешенді қарастыру жолымен қол жетеді, бұл ретте модулдік принциппен оқыту 

бағдарламалары да, оқыту жоспарлары мен оқыту пәндері де жасақталады. 

Әрбір модульдің мазмұны мен көлемі дидактикалық мақсатқа, оқушылардың 

профилдік және деңгейлік дәрежесіне қарай өзгеріп отырады. Бүкіл оқыту бағдарламасы 

автономды ұйымдастыру-әдістемелік модульге жинақталған.   
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Модульдерді құрастыру мен мазмұны білімгерлердің еңбек нарығында 

бәсекелестігін арттыруға қажетті оқыту траекториясын таңдауына және арнайы кәсіби 

біліктіліке жетуіне қажетті жұмсақ әрі еркін мүмкіндікті қамтамасыз етеді. 6B06201 - 

Радиотехника, электроника және телекоммуникация  оқыту бағдарламасының модулі 

ЖОО компонетінің міндетті пәндері енгізілген міндетті формада немесе вариативті 

формада болады. Мәселен,  «МРЭТ-07 – Компьютерлік технологиялар» модулінде 

білімгерлер « VHDL бағдарламалау» пәнін немесе «Радиоэлектрондық құралдардың 

электромагниттік сәйкестілігі» пәнін таңдауына болады, яғни ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар мен көпарналы телекоммуникациялық жүйелерге 

бағытталған немесе радиожүйелер мен телевидениеге арналған бейімділікті меңгере 

алады.  «МРЭТ 10 – Жалпыкәсіби пәндер» модулінде білімгерлер  «Сымсыз байланыс 

технологиясы» пәнін немесе «Электромагниттік сәйкестік» пәнін таңдай алады, яғни  

ақпараттық коммуникациялық технологиялар және көпарналы телекоммуникациялық 

жүйелер пәндеріне бағытталған біліктілігін арттырады немесе радиожүйлер мен 

телевидениеге, көпарналы телекоммуникациялық жүйелерге тән бейімділігін меңгереді.  

Таңдалған траекторияға тән арнайы біліктіліктер (мамандану) МРЭТ 11.1, МРЭТ 11.2, 

МРЭТ 11.3 модулдерін оқып үйренумен бекітіледі, білімгер олардың арасынан қалаған 

траекториясына сәйкес тек біреуін таңдай алады.  

 

4. Траекторияны таңдау тәсілі 

 

Модулдер төртінші курсқа дейін «тік-көлденең» сұлбада болады.  Модулдер 

міндетті және вариативті компоненттен тұрады. Модулді оқып бітірудің нәтижесі  таңдап 

алынған вариативті  компонентке байланысты өзгеруі мүмкін.  Вариативті бөлік  оқыту 

траекториясын 7 семестрге дейін өзгертуге мүмкіндік береді. Ал  7 семестрден бастап  

студент нақты бағыттағы модулдерді оқиды және бұрынғы семестрлерде оқыған 

модулдердің вариативті нұсқаларын зерделейді.  

Оқөыту бағдарламасының мұндай сұлбасы студентке элективті пәндер 

каталогында және модулді оқу жоспарында көрсетілген пәндерді таңдауына еркіндік 

береді,  әр студенттің өзінің жеке оқу жоспарын қалыптастыруына тікелей қатысуына 

жағдай жасайды, студенттердің білім алу траекториясын таңдауына ықпал ететін 

академиялық консултанттарды оқу үрдісіне қатыстыруға  мүмкіндік береді. 

Таңдап алған білім алу траекториясының нәтижесінде қажетті біліктілікке қол 

жетуі тиіс. Жекелей білім алу траекториясы міндетті, оның ішінде ЖОО компоненті бар, 

вариативті, коррекциялық және ұйымдастырушылық бөлімдерінен тұрады.  Міндетті 

бөлімі негізгі оқу модулдерінен тұрады, олар жоғарғы білім ГОСО–ға сәйкес келеді.ЖОО 

компоненті міндетті түрде оқытылады әрі таңдап алған траекториясына тәуелсіз әрі 

болашақ маманның негізгі «Жалпыкәсіби» мен «Кәсіби» біліктілігін қалыптастырады.  

Вариативті бөлімі студенттің өзін қызықтырған оқу бағытына сйкес  таңдап алған 

модулдер мен олардың құрамдас бөліктерінің жиынтығынан жасақталады. Міндетті және 

вариативті бөлімдер оқытудың мазмұнын анықтауға бағытталған. Коррекциялық бөлімде 

студенттке модулдің вариативті бөліміндегі пәндерді және олардың жекелей 

ерекшеліктерін ескере отырып вариативті модулдерді таңдап алуына, сондай-ақ 

ұймдастырушылық бөлімін анықтауға көмектесу қарастырылған. Ұйымдастырушылық 

бөлімде мынадай компоненттер бар:  формалары, әдістері, технологиясы, құралдары,  

таңдалған мазмұнды оқытуды бақылау.  4.1 кестеде жеке оқыту технологиясын -(ЖОТ) 

ұйымдастыру компоненттері көрсетілген. 

 

 4.1 кесте - ЖОТ ұйымдастыру компоненті 

 Асинхрондылық 

элементтері 

Оқытудың 

асинхрондылығын 

қамтамасыз ету 

 Асинхрондылықты қамтамасыз 

 ету құралдары 
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1.  Студенттің өз бетінше 

жұмысы 

2.  Вариативті компонент 

пәндерін таңдау 

3. Жобалармен жұмыс істеу 

4. Қосымша даярлық 

профилін таңдау 

Ғарыштық 

инженерия және 

телекоммуникация 

институты  

Жұмысшы оқу жоспары; 

Сабақтар кестесі; 

 СӨОЖ оқытушыларының 

консультация кестесі; оқу жоспарының 

орындалуын бақылау 

Эдвайзеры, 

Тьюторы 

 Студенттің жеке оқу жоспары 

Оқытушылар 

ПОӘК, тапсырмаларды орындау мен 

тапсыру графигі, әдебиеттер тізімі, 

үлестіретін материал, электрондық 

ресурс 

Студенттер 
Кітапхана, медиотека, электрондық 

басылымдар, Интернет, силлабус 

 

         4.2 кестеде ЖОТ оқытудың мазмұндық компоненті берілген. Бұл компонент жеке 

оқыту технологиясының түрлі нұсқаларын қалыптастыруды нақтылайды. Оқыту 

бағдарламасының аясында академиялық ұтқырлықты жүзеге асыруға, қосымша білім 

алуға мүмкіндік бар.  

 

a. кесте - ЖОТ компоненті 

 

   ЖОТ нұсқалары 

Оқытудың 

асинхронндылығын 

қамтамасыз ету 

Асинхронды оқытуды 

қамтамасыз ету құралдары 

Компетенцияны жекелей 

жинақтау 

Эдвайзер, студенттер  Студенттің жеке  оқу жоспары 

Кафедралар Вариативті пәндер жиынтығы  

ИКИТК Жұмысшы оқу жоспары 

Даярлық профилін 

нақтылау (ЕГЖ, КЖ, 

ғылыми-зерттеу жұмысы, 

жобалық жұмыстар) 

Эдвайзеры, студенттер  Студенттің жеке оқу жоспары 

Кафедралар 

  КЖ үлгі тақырыбы, ЕГЖ 

тақырыбы, СҒЗЖ үлгі 

тақырыбы 

Пәнді игерудің жеке 

деңгейі (жоғары, орта, 

төмен) 

Эдвайзерлер, студенттер, 

оқытушылар 

Бағалаудың бал-рейтингілік 

жүйесі туралы Ереже, 

тапсырманы орындау графигі, 

ғылыми-зерттеу жұмысы  

Тәжірибеден өту 

барысында кәсіби 

қызметке кәсіби бейімделу 

Эдвайзерлер, студенттер, 

кафедралар, деканат 

Тәжірибеден өту жоспары, 

тәжірибеден өтетін 

кәсіпорынмен жасалған 

келісімдер,  тәжірибеден өту 

үшін жеке тапсырмалар 

жасақтау, дуальды оқыту 

элементтері 

Кәсіби біліктіліктің 

кеңейтілген жиынтығы 

(даярлықтың қосымша 

профилін таңдау) 

Студенттер, эдвайзерлер Студенттің жеке жоспары 

ҒИТКИ 

Сызықтық емес кесте, 

қосымша білім беру 

профилінің оқыту 

бағдарламасы, біліктілікті 

артырудың  кәсіби курстары 

 

Білім беру бағдарламасы оқытудың үш траекториясын ұсынады: Радиожүйелер мен  

телехабар тарату, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен Көпарналы 

телекоммуникациялық жүйелер.   
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Бірінші курс  модульдік жоспарға енгізілген міндетті пәндерден және ЖОО 

компонентінің пәндерінен тұрады, бірақ вариативті компонент пәндері жоқ. Бірінші және 

екінші семестр пәндерін оқып бітірген соң,  білімгер бірінші семестрде 30 несие, екінші 

семестрде 30 несие меңгереді. Бірінші семестрде оқу тәжірибесі  қарастырылған.  

Екінші курста жалпыбілім беру пәндері мен базалық пәндерді оқыту циклі 

жалғасады. Вариативті бөлімнің үлесі екінші курста ұлғая түседі. Екінші курста болашақ 

мамандықты қалыптастыру басталады, пәндердің едәуір бөлігі радиотехниканың, 

электроника мен телекоммуникацияның теориялық негіздеріне арналады. Вариативті 

компонент пәндерін таңдау білім алу бағдарламасының бағытын анықтауға әсер етпейді, 

керісінше радиотехника, электроника мен телекоммуникация туралы базалық білімді 

кейбір ерекшеліктерімен қалыптастырады.  

Үшінші және төртінші семестр пәндерін таңдап алған соң, білімгер үшінші 

семестрде 30 несие, төртінші семестрде 30 несие меңгереді. Төртінші семестрде өндірістік 

тәжірибенің бес несиесі игерілуі тиіс.  

Үшінші курста базалық пәндер циклін оқу жалғасады. Дегенмен міндетті 

компоненттің және вариативті компоненттің профилді пәндері ұлғая түседі. Үшінші 

курста  вариативті бөлімнің үлесі айтарлықтай болады. Үшінші курста МРЭТ07- 

Компьютерлік технологиялар, МРЭТ08 – Негізгі мамандықтар, МРЭТ09  - Сигналдарды 

тарату, МРЭТ 10- жалпыкәсіби пәндер модульдеріндегі болашақ кәсіпті қалыптастыру 

басталады, ЖОО компоненттерінің болашақ маманды даярлаудың нақты бағыттарына тән 

пәндері оқытылады. Осы пәндердің арасынан маманданудың негіздерін қалайтын 

пәндерді таңдап алу қажет. Бесінші және алтыншы семестр пәндерін таңдаған соң  

студенттер бесінші семестрде 30 несие, алтыншы семестрде 30 несиені меңгереді. 

Алтыншы семестрде өндірістік тәжірибеге арналған 5 несие болуы тиіс. 

Төртінші курста вариативтік және ЖОО компоненттерінің базалық және профилдік 

циклдерін оқыту жалғасады. Жетінші семестрде болашақ маманды даярлаудың нақты 

бағыттарының (МРЭТ 11.1 – Радиожүйелер мен телехабар тарату, МРЭТ 11.2 – 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, МРЭТ 11.3 - Көпарналы 

телекоммуникациялық жүйелер модульдері) пәндерін оқыту басталады. Бұл  модульдерді 

оқыту даярлау (мамандану) траекториясын таңдауда міндетті болады. Сегізінші семестрде 

ЖОО компонентінің жалпы білім беру және базалық пәндері оқытылады: Экономика, 

кәсіпкерлік пен салалық менеджмент, Экология мен өмір сүру қауіпсіздігі, Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі, Кәсіби-бағытталған шетел тілі, сондай-ақ қорытынды атестаттауға дайындық 

жүреді, сонымен оқыту бағдарламасы бойынша оқу  үрдісі аяқталады.  

Сонымен, жетінші семестрдің пәндерін таңдап алған соң студент 30 несиені 

меңгереді. Сегізінші семестрде, бірқатар пәндерді оқумен қатар, Диплом алды тәжірибе 

мен Қорытынды атестаттауды игеруі, яғни 30 несиені меңгеруі керек. 
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Модульдер мен курстарға жіктегендегі меңгерілетін несиелердің саны 4,3 

жинақталған кестеде көрсетілген 
 

b. Кесте – Оқыту бағдарламасының модульері бойынша меңгерілген несиелердің 

санын көрсететін жинақталған кесте 
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Барлы

ғы 

эк
за

м
ен

 

д
и

ф
сы

н
ақ

 

1 
1 6 5 3 27 3 0 0 30 900 30 

5+1 

Мемл 
2 

2 5 4 3 30 0 0 0 30 900 30 6 1 

2 
3 6 3 1 30 0 0 0 30 900 30 6 1 

4 4 1 1 25 0 5 0 30 900 30 5 2 

3 
5 3 0 3 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

6 2 0 6 25 0 5 0 30 900 30 6 1 

4 

7 1 0 0 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

8 3 0 5 10 0 8 12 30 900 30 

4+1 

Мемл+ 

+ДТ 

1 

Жиыны 
 

13 22 207 3 18 12 240 7200 240 
44+2Ме

мл+ДТ 
8 

 

 

ЖОО бағдарламасында үшінші және төртінші курстарына қосымша модульдер 

қалыптастыру арқылы бүгінгі күн талабына сай сан алуан мамандықтар бойынша 

мамандар даярлауға болады. 

Білім беру бағдарламасы әр тәлімгерге жеке көзқарас жасауға, кәсібіи стандарттар 

мен біліктілік стандарттарынан кәсіби дағдылар алуды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар 

оқыту принципі оқыту үрдісінде оқтудан (оқытушылар құрамының  білімді жеткізуші 

ретіндегі негізгі ролінен) ғылыми бағытқа (тәлімгердің белсенді білім алушылық 

қызметіне) ауысудып кетуге де негізделген. Оқыту бағдарламасы осы саланы басқаруды 

демократияландыруға, ЖОО-ның академиялық бостандығы мен құзіретін кеңейтуге 

бағытталған. Ал мұның өзі телекоммуникацияның инновациялық және ғылыми салалары 

үшін жоғары білікті, ынта-жігерлі кадрлар даярлауға мүмкіндік береді. 
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Қосымша 1 

Қ1.1 кесте - оқытылатын пәндер мен қалыптасқан құзіреттер туралы ақпарат 

№  

Пәннің атауы 

 

Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) Кредит 

саны 

Оқыту 

нәтижелері  

(коды) 

Оқу пәндерінің циклы 

Міндетті компонент 

1 Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы (қаз) 

ХХ ғасырдың басынан бері қазіргі заманғы Қазақстан территориясындағы тарихи 

оқиғалар үрдісіндегі маңызды оқиғалар мен құбылыстардың саяси, этникалық, 

әлеуметтік-экономикалық және рухани-мәдени аспектілерін, мемлекеттердің тарихи 

дамуының заңдылықтарын, тарихи тұлғалардың ел тарихындағы  орны мен рөлін  ашып 

көрсетеді. 

5 ON5, ON9 

2 Философия Пән қазіргі заманғы инженердің білуі тиіс негізгі философиялық және ғылыми 

проблемалардың мәнін көрсетеді. Қазіргі заманғы гуманитарлық және әлеуметтік-

экономикалық білімдердің негізгі кезеңдері мен салаларын қалыптастыру, негізгі 

философиялық және ғылыми мектептердің пайда болуы, гуманитарлық білім мен 

гуманитарлық мәдениеттің көздері болып табылатын үрдістер мен тұжырымдар. Қазіргі 

отандық және әлемдік философия мәселелерін ашып көрсетеді. 

5 ON5, ON9 

3 Әлеуметтік-саяси 

білімдер модулі 

(әлеуметтану, 

саясаттану) 

Қазіргі қоғамның саясат, билік, саяси режим, саяси жүйе, құқықтық мемлекет, жеке 

тұлға және қоғам, қоғам құрылымы, азаматтық қоғам, дін, олардың өзара қарым-

қатынасы, жұмыс істеу принциптері мен тетіктері қарастырылады. Қазіргі қоғам мен 

әлемдік саясат, мемлекет және құқық институттарының рөлі мен функцияларын, 

әлеуметтік институттардың құрылымын, рөлін түсіндіреді. 

5 ON5, ON9 

4 Әлеуметтік-саяси 

білімдер модулі 

(мәдениет тану, 

психология) 

Сабақ беру барысында мәдениет, ғылым, білім, дін, олардың өзара қарым-қатынасы мен 

арақатынасы сияқты негізгі ұғымдар ашып көрсетіледі.. Студенттер күрделі әлеуметтік 

құрылымды, әлеуметтік институттардың рөлін, жеке тұлға мен қоғамның өзара қарым-

қатынасын, мораль мен заңның, адамгершілік және рухани құндылықтардың әлеуметтік 

прогрестің мызғымас негізі ретіндегі  қажеттілігін түсінуі тиіс. 

3 ON5, ON9 

5 Дене шынықтыру Дене шынықтыру және салауатты өмір салтын ғылыми-биологиялық, әдістемелік және 

тәжірибелік негізде қалыптастыру; аурулардың алдын алу, психикалық әл-ауқатын 

жақсарту үшін дене шынықтырумен және спортпен айналысуға арналған әдіснамалар, 

қасиеттер мен тұлғалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру. Денсаулықты сақтау мен 

көтермелеуді қамтамасыз ететін практикалық дағдыларды игеру, психофизикалық 

1, 2, 3, 2 ON9 
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қабілеттер мен қасиеттерді дамыту және жетілдіру 

6 Шетел тілі Тәрбие коммуникативтік дағдыларды қалыптастыруға және әлеуметтік, саяси, өндірістік 

және білім беру салаларында шет тілін практикалық қолдану дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. Студенттер тілдің сөйлеу нормаларына сәйкес ауызша 

және жазбаша түрде ойларымен еркін бөлісе алады, зерттелген материал көлемінде 

диалогтар мен полилогтарға қатысады, техникалық мәтіндердің мазмұнын талдайды 

және меңгереді.. 

5 ON5, ON9 

7 Шетел тілі Күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін ауызекі және 

күнделікті сөйлеу және мамандық тілін білу. 1,2 деңгей 

5 ON5, ON9 

8 Қазақ (Орыс) тілі Курстың мазмұны лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды. Сонымен 

қатар, дәлме-дәл мәтіндермен жұмыс істеу дағдыларын, тіл жүйесі мен оны пайдалану 

тәсілдерін, өмірдің түрлі салаларында (әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, оқу-

кәсіби) жазбаша және ауызша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді және көрсете 

алады. 

5 ON5, ON9 

9 Қазақ (Орыс) тілі Пәнде орташа және үлкен көлемдегі мәтіндерді жылдам оқу және түсіну көрсетіледі; 

тұрақты біріктірулер, кәсібилік және салалық терминдер; монолог, сөйлесу 

(хабарландыру, презентация, баяндама, пікірталас, сөйлесу, әңгімелесу және т.б.) 

түрінде сөйлеу дағдыларын меңгеру. Жазбаша жұмыстар (эссе, реферат, жоспар, тезис, 

баяндама, пресс-релиз, аударма, реферат, мақала және т.б.). 

5 ON5, ON9 

10 Ақпаратты-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Ақпаратты ұсыну, өңдеу, сақтау және беру саласында білім қалыптастыру. 

Телекоммуникациялық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық құралдарын, 

деректер қорын құру және басқару негіздерін, деректерді өңдеу және бұлтты 

технологияларды зерттеу. Әртүрлі қызмет салаларында мультимедиялық, зияткерлік 

технологияларды қолдану. Cisco Packet Tracer және Wireshark 1.6.7 бағдарламаларын 

пайдалану 

5 ON3, ON5 

  Барлығы - ЖБП міндетті компоненті 51  

Жоғарғы оқу орнының  компоненті 

11 Экономика, 

кәсіпкерлік және 

саланы басқару 

Ағымдағы нарық жағдайында коммуникациялық саланың экономикасы мен басқаруын 

зерттеу. Кәсіпкерлік қызметті басқару, жоспарлау және ұйымдастыру қағидаларын, баға 

белгілеу негіздерін, экономикалық механизмдерді және экономикалық мәселелерді 

түсіну. Кәсіпкерлік негіздерін оқыту. Іскерлік қатынастар этикасын меңгеру, жаңа 

компания құру, жоғары бәсекелестік ортадағы нәтижелерге қол жеткізудің ең үнемді 

тәсілдерін табу 

2 ON5, ON9 

12 Экология және өміру Технологиялық процестердің қоршаған ортаға, ластану түрлері мен көздеріне, тазалау 2 ON5, ON8, ON9 
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сүру қауіпсіздігі әдістері мен тәсілдеріне, өндірістің және санитарлық қорғау аймағының экологиялық 

қауіп-қатерін санаттарға  бөлу, сондай-ақ түрлі төтенше жағдайлардың параметрлері 

мен сипаттамаларына, олардың салдарын болжауына, шығындардың санын және 

құрылымын анықтау әдістерінің әсерін зерделейді 

13 Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

күресу  мәдениеттінің 

негіздері және құқығы 

Студентке құқықтық білімнің, құқықтық мәдениеттің негіздері, құқық және тәртіпті 

қамтамасыз ету туралы қажетті білімді алуға арналған арнайы тренинг, мемлекеттің 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылы туралы арнайы білім. Арнайы курс сыбайлас 

жемқорлықпен байланысты кешенді және түрлі процестер мен құбылыстарды тәуелсіз 

талдау дағдыларын игеруге көмектеседі 

1 ON5, ON9 

  Жоғарғы оқу орнының ЖБП компоненті-барлығы 5  

Базалық пәндер жиынтығы  

ЖОО-ның  компоненті 

1 Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Пәннің мазмұны маманның жалпы мәдени, зияткерлік, әлеуметтік және кәсіптік 

сапаларын біріктіре отырып, студенттердің тілдік және кәсіби құзіреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. Нәтижесінде студенттер кәсіптік салада арнайы 

лексиканы қолдану, жалпы техникалық және жоғары мамандандырылған 

тақырыптардағы мәтінді қайта шығару және талдау, мамандық бойынша өз мәтінін 

жазбаша / ауызша сөйлеу, кәсіптік коммуникация және мемлекеттік тілде көпшілік 

алдында сөйлеу дағдыларын көрсете алады. 

3 ON1, ON8, ON9 

2 Кәсіби бағытталған 

шет тілі 

 Шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау, мамандық бойынша 

мәтіндерді оқу және аудару, сөйлеу этикетінің ережелеріне сәйкес монологтық 

мәлімдемелерді шығаруға бағытталған. Студенттер сөз құрастыру модельдері, 

терминдер, лексикалық құрылымдар, грамматика және техникалық тілдің синтаксисі 

туралы білімдерін көрсете алады; шетелдік ғылыми-техникалық әдебиеттерден 

ақпаратты іздеу, өңдеу, іріктеу дағдыларын меңгереді. 

3 ON1, ON8, ON9 

3 Математика 1 Математикалық және қолданбалы есептерді шығару барысында оларды қолдану үшін 

жоғары алгебра және Аналитикалық геометрия әдістерін меңгеру. Математикалық 

талдаудың негізгі ұғымдары оқытылады: сандық тізбектер және шектер, функциялар 

шектері; бір айнымалыдан туынды функциялар және оның қосымшалары, белгісіз 

интеграл, Анықталған интеграл, белгілі интегралдың геометриялық қосымшалары және 

болашақ маман үшін маңызды кешенді сан және кешенді функция ұғымдары. 

5 ON1, ON3, ON5, 

ON8 

4 Математика 2 Курс арнайы пәндерді саналы және тереңдетіп оқытуға және қолданбалы есептерді 

шешу бойынша өзіндік тәжірибелік жұмыс дағдыларын алу үшін дайындықтан өтеді. 

5 ON1, ON3, ON5, 

ON8 
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Бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептеулері, 

бірнеше айнымалы функциялардың экстремумы, қатарлар теориясы, Дифференциалдық 

теңдеулер және олардың қосымшалары, сонымен қатар қолданбалы есептерді шешу 

үшін компьютер қолданылады. 

5 Физика Механика, молекулалық физика, термодинамика заңдарын білу; электр және магнетизм; 

Максвелл теңдеулері; тербелістер мен толқындар физикасы; кванттық физика және атом 

физикасы; қатты дене физикасы; физикалық, математикалық және техникалық 

профильдің басқа пәндерін игеру үшін де, кәсіби қызмет үшін де қажет болатын атом 

ядросы және элементар бөлшектер жөнінде терең білім алады.. 

5 ON1, ON2, ON5 

6 AutoCAD, Solid  

Works жұмыстарын 

жобалау бойынша оқу 

машықтануы 

AutoCAD графикалық ортасын оқу Техникалық профильдің маманына қойылатын 

міндетті талаптардың бірі болып табылады, себебі AutoCAD графикалық ортасының 

мүмкіндіктері көп қырлы, соның ішінде электр сұлбалары үшін де. SOLIDWORKS-

өндірісті конструкторлық және технологиялық дайындау кезеңдерінде өнеркәсіптік 

кәсіпорынның жұмысын автоматтандыруға арналған АЖЖ бағдарламалық кешені. 

3 ON3, ON4, ON7, 

ON8 

7 Телекоммуникациядағ

ы алгоритмдік 

тілдерді 

бағдарламалау 

Python және R алгоритмдік тілдері, телекоммуникация желілеріндегі бағдарламалық 

құралдардың өмірлік циклі, бағдарламалық қамтамасыз етуді верификациялау 

бағдарламалары мен әдістеріндегі қателер проблемасы, бағдарламалау стилі және 

Python және R тілдерінде бағдарламалар құру оқытылады. 

5 ON3, ON4, ON5, 

ON6 

8 Электрлік байланыс 

теориясы 

Интерференция болған кезде сандық сигналдарды беру және қабылдау әдістерінің 

мүмкіндіктері зерттелуде; жүйелердің сенімділігі мен берілуінің дұрыстығын арттыру 

әдістері. Телекоммуникациялық жүйе ықтималдық тәсілмен әртүрлі қабылдау 

хабарламаларына арналған. Телекоммуникациялық жүйелердің параметрлерін өлшеу S-

PbGU-да жасалған зертханалық модельдер бойынша жүргізіледі. 

5 ON1, ON2, ON3, 

ON4, ON6, ON7 

9 Электромагниттік 

толқындарды тарату 

теориясы және 

антена-фидерлік 

құрылғылар 

Электродинамика есептерін шешу үшін электромагнитті толқындарды беру мәселелері 

бойынша теориялық базаны қалыптастыру және АЖЖ электронды аспаптарында 

қолданылатын баяулататын жүйелердің әрекет ету принциптері. Беріліс желілері 

элементтерінің және АЖЖ құрылғыларының негізгі параметрлерін есептеу дағдыларын 

алу. Беріліс желілері элементтерінің және АЖЖ құрылғыларының параметрлерін өлшеу 

үшін алынған білімді практикада қолдана білуге үйрету 

4 ON1, ON4, ON6, 

ON7 

10 Электромагниттік 

толқындарды тарату 

теориясы және 

антена-фидерлік 

құрылғылар 

Радиорелелік, ғарыштық байланыс жүйелерінде және басқа да радиобайланыс 

жүйелерінде берілген жиілік диапазоны және радиотрассада радиотолқындардың 

таралуын есепке ала отырып, жергілікті жердің рельефі бойынша пайдалану кезінде 

антенналардың қажетті типтерін таңдау дағдыларын дамыту. Антенналардың негізгі 

сипаттамаларын есептеу мен өлшеуге, жүйені пайдалану кезінде антенна-фидерлік 

3  ON1, ON4, ON6 
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жолды күйге келтіруге және реттеуге үйрету. 

11 Цифрлық 

сигналдарды өңдеу 

негіздері 

Цифрлық сигналдарды өңдеу теориясының негіздерін, сандық сүзгілерді талдау және 

синтездеу әдістерін және телекоммуникациялық жүйелердегі цифрлық өңдеуді 

пайдаланудың кейбір әдістерін зерттеу. Біз DSP негізгі әдістерін және алгоритмдерін, 

сондай-ақ MATLAB жүйесінде компьютерлік модельдеу құралдарын және түрлі сандық 

сүзгілерді жобалау әдістерін практикалық қолдану аспектілерін оқып үйрену. 

5 ON1, ON2, ON3, 

ON5, ON6 

12 Алгоритмдеу және 

бағдарламалау 

негіздері 

Ағын сұлбалары мен алгоритмдерін құру саласындағы қажетті білім алу. Visual Studio-

да C ++ бағдарламалау негіздерін үйрену. Сызықтық және сызықтық емес құрылым 

алгоритмдерін бағдарламалық кодқа енгізу. Бұл пән STL тілін үйренуге арналған 

(өндірістік контроллерлерді бағдарламалау үшін жасалған). 

5 ON1, ON3, ON5, 

ON6, ON7 

13 Өндірістік тәжірибе 

(Радиомонтажды) 

Қолданыстағы стандарттар бойынша білімдерді қалыптастыру, радиожабдықтау 

ережелері мен нұсқамалары, элементтерді схемаға орналастыру. Кәсіби дағдыларды 

игеру: схемаларды жасау, дәнекерлеуішпен жұмыс жасау, радиоэлементтердің 

орналасуы, дәнекерлеу, өлшеу техникасын пайдалана отырып жасалған құрылғыны 

сынау: генератор, осциллограф, сынаушы 

5 ON2, ON4, ON7 

  БП ЖОО-ның компоненті-жиынтығы 56  

Таңдау бойынша Компонент  

  1–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 4  

14 Дискреттік 

математика, 

операциялық есептеу 

косымшасы және 

ықтималдық теориясы 

Математиканың арнайы тарауларының негізгі ұғымдарымен танысу: Лапласты 

түрлендіру, дифференциалдық теңдеулерді шешуде операциялық есептеу әдістері, 

Ықтималдық теориясының пәні, кездейсоқ шамалар, үлестірудің негізгі түрлері, 

математикалық статистика элементтері, сондай-ақ "MathCAD"бағдарламалық өнімінің 

көмегімен радиотехникада қолданбалы есептерді өз бетінше шешу үшін негізгі 

есептерді компьютерлік шешу қарастырылады.  

 ON1, ON3, ON5 

15 Ықтималдық 

теориясы және  

математикалық 

статистика 

Ықтималдықтар теориясының негізгі ережелерін және математикалық статистиканы; 

кездейсоқ шамалардың ықтималдығын бөлу заңдарын; Үлкен сандар заңы, таңдамалы 

әдіс; үлестіру параметрлерін статистикалық бағалау; статистикалық гипотезаларды 

тексеру әдістері. Математикалық модельдерді құру; аналитикалық және сандық 

әдістерді қолдана отырып, математикалық есептерді шешуде заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану. 

 ON1, ON3, ON5 

  2  таңдап алу пәні 

(2-ден 1-ін таңдау  ) 

 4  
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16 Электромагниттік 

толқындар физикасы 

Студенттің білімін қалыптастыру: Максвелл теңдеулері, тербелістері мен толқындары, 

электромагниттік толқындардың қасиеттері, электромагниттік толқындардың 

сәулеленуі және таралуы, кванттық механика элементтері, қатты дене физикасы, 

жартылай өткізгіштер және жартылай өткізгіш құрылғылар 

 ON1, ON5 

17 Оптика және 

кванттық физика 

Максвелл теңдеулері, тербелістер мен толқындар жүйесін, электромагниттік 

толқындардың қасиеттерін, әртүрлі ортадағы электромагниттік толқындардың 

сәулеленуі мен таралуын, геометриялық және толқындық оптиканы, кванттық механика 

мен кванттық оптика элементтерін, қатты дене физикасын, жартылай өткізгіштер мен 

жартылай өткізгіш аспаптарды оқып үйрену. негізгі физикалық заңдар, физикалық 

процестер мен құбылыстарды зерттеудің эксперименталды және теориялық әдістері. 

 ON1, ON5 

 3 таңдап алу пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

18 VHDL-де 

бағдарламалау  

Студент терең және берік білімді қалыптастыру: тұжырымдамалар, заңдар, теориялар, 

бағдарламалық өнімдерді әзірлеу әдістері туралы; инженерлік және технологиялық 

бағдарламалау әдістерін қолданудың кең мүмкіндіктері туралы. VHDL бағдарламалауды 

меңгеру; техникалық мәселелерді шешу үшін VHDL бағдарламалары бойынша жазуға 

арналған практикалық дағдыларды қолдану 

 ON2, ON6, ON7 

19 Радиоэлектрондық 

құралдардың 

электромагниттік 

үйлесімділігі 

Электрондық жабдықты және коммуникациялық жабдықты құру мен қолдануда 

кейіннен пайдалану үшін әр түрлі мақсаттарда радиоэлектрондық жабдықтардың ішкі 

және сыртқы электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз етудің талаптары мен 

тәсілдері туралы студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру. 

 ON1, ON4, ON7 

  4 таңдап алу пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

20 Метрология, 

стандарттау және 

сертификаттау 

Заманауи электронды, радиотехникалық және телекоммуникациялық аппаратураны 

стандарттау және сертификаттау, техникалық реттеу, метрология принциптері туралы 

білімді қалыптастыру. Телекоммуникация желілерінде қолданылатын метрологиялық 

жабдықтарды пайдалану дағдыларын қалыптастыру; ақпаратты алу мен өңдеудің 

метрологиялық әдістерін қолдану, өлшеу құралдарының қателіктерін есептеу 

дағдыларын игеру 

 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

21 Электронды және 

өлшеу техникасының 

негіздері 

Қазіргі заманғы жартылай өткізгіш аспаптар мен интегралды схемалардың негізгі 

кластарының әрекет ету принциптері, параметрлері және сипаттамалары туралы білімді 

қалыптастыру; оларды талдау әдістері, сондай-ақ электрондық құрылғылардың 

тораптарын таңдау және құру дағдыларын алу. Қазіргі заманғы радиотехника, 

электроника және телекоммуникациядағы өлшеулерді ұйымдастыруды бағдарламалық 

 ON2, ON4, ON6, 

ON8 
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және логикалық қамтамасыз ету, әдістер, тәсілдер жиынтығын біріктіретін өлшеу 

технологияларын зерттеу. 

  5 таңдап алу пәні 

( 2-ден 1-ін  таңдау) 

 4  

22 Электр тізбектерінің 

теориясы 

Басқару жүйелерінің қолданбалы мақсаттарында электр құбылыстарын қолдану, 

радиоэлектроника мен телекоммуникацияда сигналдарды өңдеу; тұрақты және 

айнымалы токтардың электр тізбектеріндегі процестер оқытылады. Алынған теориялық 

білімдер практикалық және зертханалық сабақтарда әмбебап зертханалық стендтер 

негізінде және EWB, MathCad бағдарламалық өнімдерінің көмегімен бекітіледі.. 

 ON1, ON2, ON4 

23 Радиожүйелерді 

жобалау 

Әртүрлі мақсаттағы радиотехникалық жүйелерді жобалауда білімді қалыптастыру, 

жобалау әдістемесін, заманауи электронды компоненттік базаның негіздерін оқып 

үйрену. Радиоэлектрондық схемалар мен радиотехникалық жабдықтарды олардың 

негізінде құру принциптерін, жұмыс принциптерін және Радиотехникалық жүйелердің 

жұмыс сапасының көрсеткіштерін бағалау. Зертханалық жұмыста AutoCAD,MatLab 

бағдарламаларын қолдану. 

 ON3, ON4, ON6, 

ON7 

  6 таңдап алу пәні 

 ( 2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

24 Жүйелік 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Студенттердің бағдарламаны әзірлеу деңгейінде жүйелік бағдарламалаудың негізгі 

теориялық және практикалық аспектілері туралы базалық білім алуы, бұл аз шығынмен 

күрделі логикалық құрылымы бар қазіргі заманғы бағдарламаларды алуға мүмкіндік 

береді. Виртуалды машиналарды, жүйелер мен желілерді басқарудың құрамы мен 

принциптерін, операциялық жүйелердің құрамдас бөліктерінің мақсатын, операциялық 

жүйелердің  түрлі элементтерінің жұмыс принциптерін және олардың өзара 

әрекеттесуін білу жүйелендірілген. 

 ON3, ON4, ON5, 

ON6, ON8 

25 Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау 

Объектілі-бағытталған технология негізінде бағдарламалаудың қазіргі заманғы тәсілін 

үйрену, С++ және Java тілінде бағдарламаларды жазу дағдыларын меңгеру. Объектілі-

бағытталған тәсілдің принциптері. Объектілі-бағытталған талдау және жобалау. 

Объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздері. Жалпыланған сыныптар мен әдістер. 

Қатаң типтелген көздер. Объектілердің өзара әрекеттесуін басқару. 

 ON3, ON4, ON5, 

ON6, ON8 

 7 таңдап алу пәні 

(  2-ден 1-ін таңдау) 

 3  

26 Радиотехника және 

телекоммуникациялар 

негіздері, IP -

Радиотолқындардың таралуының жалпы принциптерімен, электр сигналдарын 

конверсиялау заңдарымен және әр түрлі радиобайланыс жүйелерінің және 

телекоммуникацияның жұмыс істеу принциптері, сондай-ақ олардың дамуындағы 

 ON4, ON5, ON6 
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телефония және 

интернет 

хатаммалары 

қазіргі заманғы үрдістермен танысу. Сигналдарды таратудың, қабылдаудың және 

өңдеудің әдістерін зерттеу, жекелеген радиоарна құрылғыларының классификациясы 

мен жұмыс принциптерін қарау. 

27 Телекоммуникация 

жүйелерінің негіздері 

Телекоммуникациялық жүйелерді құру принциптерін және олардың даму үрдістерін, 

сигналдарды тарату, қабылдау және өңдеу әдістерін, модуляция түрлерін, сигналдарды 

мультиплексирлеу және демультиплексирлеу әдістерін, коммутация әдістерін зерттеу. 

Телекоммуникациялық жүйелерде қолданылатын талдау және синтездеу әдістерін, 

техникалық шешімдерді қолдану дағдыларын қалыптастыру 

 ON4, ON5, ON6 

 8таңдап алу пәні 

( 2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

28 Телекоммуникация-

дағы электрлік 

тізбектер теориясы 

Телекоммуникацияның қолданбалы мақсаттарында электр құбылыстарын пайдалану 

зерттеледі. Тұрақты және бірфазалы синусоидалды токтардың электр тізбектеріндегі 

процестер, электр тізбектеріндегі резонанстық режимдер, индуктивті байланысқан 

тізбектер, периодтық синусоидалды емес әсер ету кезіндегі тізбектер, тұрақты токтың 

сызықтық емес электр тізбектері. Алынған теориялық білімдер практикалық және 

зертханалық сабақтарда әмбебап зертханалық стендтер негізінде және EWB, MathCad 

бағдарламалық өнімдерінің көмегімен бекітіледі. 

 ON1, ON2, ON4 

29 Радиотехникадағы 

электрлік тізбектер 

теориясы 

Радиоэлектроникада сигналдарды өңдеудің қолданбалы мақсаттарында электр 

құбылыстарын пайдалану оқытылады. Жинақталған параметрлері бар сызықты 

радиотехникалық тізбектердегі өтпелі процестерді талдау және есептеу әдістері; 

классикалық, операторлық, спектралды әдістер; таратылған параметрлері бар сүзгілер 

мен сызықты электр тізбектері оқытылады. Алынған теориялық білімдер практикалық 

және зертханалық сабақтарда әмбебап зертханалық стендтер негізінде және EWB, 

MathCad бағдарламалық өнімдерінің көмегімен бекітіледі. 

 ON1, ON2, ON4 

  9 таңдап алу пәні 

( 2-ден 1-ін таңдау) 

 6  

30 Цифрлық құрылғылар 

және 

микропроцессорлар 

Комбинациялық және тізбекті құрылғылардың элементтік базасы, құрылу принциптері 

және жұмыс істеу алгоритмі оқытылады. Микропроцессорлық жүйелерді құру 

принциптері. Курс соңында студенттер интегралды микросхемалар негізінде есте сақтау 

құрылғыларының сұлбаларын құрастыра алады; типтік микропроцессор жұмысының 

принциптерін меңгере алады. 

 ON2, ON5, ON6, 

ON7 

31 Цифрлық және 

микропроцессорлық 

сұлбатехника 

Цифрлық техниканың теориялық негіздерін, типтік комбинациялық және тізбекті 

құрылғыларды құру принциптерін, жады микросхемаларын ұйымдастыру тәсілдерін, 

типтік микропроцессор архитектурасын және оны бағдарламалау тәсілдерін, типтік 

 ON2, ON5, ON6, 

ON7 
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перифериялық құрылғылардың жұмысын ұйымдастыруды үйрену. Интегралды 

микросхемалар негізінде есте сақтау құрылғыларының сызбаларын әзірлеу; типтік 

микропроцессорлар жұмысының принциптерін талдау және қолдану дағдыларын 

меңгеру 

  10 таңдап алу пәні  

( 2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

32 Телекоммуникация-

дағы сұлбатехника 

Элементтердің, тораптардың және радиоэлектрондық құрылғылардың 

схемотехникасымен байланысты білімді қалыптастыру; деректерді қабылдау мен 

таратудың әртүрлі құралдарын іске асыру үшін негіз болып табылатын стандартты 

элементтер, типтік функционалдық тораптар мен микросхемалар негізінде қажетті 

микросхемаларды құру құрылымдары мен принциптері. 

 ON2, ON5, ON7 

33 Телекоммуникация-

дағы 

микроэлектроника  

Жартылай өткізгіш аспаптардың әрекет ету принциптерін, параметрлері мен 

сипаттамаларын оқып үйрену және  осы мәселелер бойынша, сондай-ақ оларды 

электрондық құрылғылардың сұлбаларын құрукезінде  қолдануы бойынша білімді 

қалыптастыру. Электрондық құрылғылардың құрылымдық және принципті сұлбаларын 

оқу, олардың жұмыс істеу принципін білу және электрондық аппаратура элементтерін 

дұрыс таңдау. 

 ON2, ON5, ON6, 

ON7 

  11таңдап алу пәні 

 ( 2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

34 Цифрлық байланыс 

технологиялары 

Цифрлық сигналдарды тарату және өңдеу жүйелерін құру принциптерін; цифрлық 

байланыс жүйелерін тарату жылдамдығы мен кедергіге төзімділігін арттырудың 

аппараттық және бағдарламалық әдістерін; байланыс арналарын тиімді пайдалануды 

арттыру әдістерін зерттеу. Байланыс құралдарының функционалдық түйіндерін есептей 

білуді қалыптастыру; жабдықтың жұмыс қабілеттілігіне сыртқы факторлардың әсерін 

талдау. Зертханалық жұмыстар "MatLab", "SystemView"қолданбалы бағдарламаларының 

көмегімен орындалады. 

 ON1, ON2, ON3, 

ON4, ON6, ON7 

35 Дискретті 

сигналдарды тарату 

технологиялары 

Дискретті ақпаратты тасымалдау жүйелерінің, деректерді жеткізу желілерінің, 

коммутация әдістерінің теориялық негіздерін зерттеу; арна жасау құрылғылары мен 

деректерді беру жабдығы, ақпарат беру үшін терминалдық құрылғылар, сигналдар 

түрлері, синхрондау әдістері. Негізгі функционалдық блоктарды есептеулер жүргізу 

дағдыларын меңгеру, әр түрлі сыртқы факторлардың коммуникациялық құралдардың 

жұмысына әсерін талдау; цифрлық байланыстың негізгі параметрлерін талдау. 

 ON1, ON2, ON3, 

ON4, ON6, ON7 

  12 таңдап алу пәні  

( 2-ден 1-ін таңдау) 

 5  
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36 Телекоммуникация 

желілері 

Әртүрлі хаттамалар мен интерфейстерді қолдана отырып  түрлі технологияларда іске 

асыра латын телекоммуникация желілерін салу және пайдалану принциптерін зерттеу. 

OPNET, NetCracker бойынша әртүрлі телекоммуникация желілерін модельдеу, ? 

моделінің студенттердің білімін қалыптастыру; трафикті және желілік статистиканы 

талдай білу. 

 ON4, ON6, ON7, 

ON8 

37 IP-телефония және 

интернет 

хаттамаларының  

негіздері  

Студенттердің телекоммуникация желілері мен жүйелері саласындағы білімдерін 

қалыптастыру, олар: перспективалы IP-желісін дамыту; дыбыстық сигналды өңдеу 

тәсілдері (цифрландыру, кодалау, сығымдау және пакеттеудің қазіргі заманғы әдістері); 

желілік құрылғылардың адрестері; IP желісінің QoS қызмет көрсету сапасын 

қамтамасыз ету қабілеті; интерактивті дыбыстық жауап беру функциялары (IVR); осы 

желі ұсынатын қызметтер және басқалар. 

 ON4, ON5, ON6 

  Жиыны - БП вариативтік компоненті 56  

                                                                                              Профилді пәндер циклі дисциплин 

ЖОО –ның компоненті 

 1таңдап алу пәні  

(2-ден 1-ін таңдау) 

 3  

1 Телекоммуникация-

дағы ақпараттық 

қауіпсіздіктің әдістері 

Әр түрлі технологияларды пайдалана отырып, ақпаратты қорғаудың қазіргі заманғы 

құралдары мен әдістері негізінде ақпаратты қорғауды іске асыру принциптері, әдістері 

мен құралдары туралы білімді қалыптастыру. Әр түрлі деңгейде ақпаратты қорғау 

құралдарын қолданудың практикалық дағдыларын алу. Курс соңында студенттер 

шифрлеудің күрделі әдістерін, ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық 

құралдарын қолдана алады. 

 ON3, ON4, ON5 

2 Ақпараттық 

қауіпсіздік негіздері 

Ақпараттық қауіпсіздік негіздерін оқып үйрену: әр түрлі технологияларды қолдана 

отырып ақпаратты қорғаудың заманауи құралдары мен әдістері. Курстың соңында 

студенттер шифрлаудың күрделі әдістерін қолдана алады, ақпаратты бағдарламалық 

және аппараттық қорғау, телекоммуникация желілері мен жүйелерін қорғауды 

ұйымдастыра алады 

 ON3, ON4, ON5 

  2 таңдап алу пәні 

 (  2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

3 Телекоммуникация 

жүйелерін 

компьютерлік 

моделдеу 

Телекоммуникация желілерін компьютерлік модельдеу қағидалары туралы білім 

жүйесін қалыптастыру, заманауи ақпараттық технологияларды модельдеуді дамыту 

Курс соңында студенттер НС-3, OPNET орталарында алгоритмдер мен программалық 

модельдеу модельдерін құрастыра алады 

 ON1,  ON3, 

ON4, ON5, ON6, 

ON7 
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4 Телекоммуникация 

жүйелерін моделдеу 

Телекоммуникациялық жүйелерді кезек күші ретінде модельдеудің негізгі қағидаларын, 

QS-ге келетін трафик ағындарының қасиеттерін және оларға қызмет көрсету уақытын, 

әртүрлі QS типтерін және оларды нақты объектілерді - телекоммуникациялық 

жүйелерді, телекоммуникациялық жүйелерді модельдеудің негіздерін сипаттауда 

зерттеу. GPSS World модельдеу жүйесімен және модельдермен жұмыс істей білу 

 ON1,  ON3, 

ON4, ON5, ON6, 

ON7 

 3таңдап алу пәні  

( 2-ден 1-ін таңдау) 

 4  

5 Телекоммуникация-

дағы оптикалық 

байланыс жүйелері 

Оптикалық талшықтардағы жарық өтетін сәуле теориясы перспективалы бағыттарының 

бірінде білім қалыптастыру. Оптикалық байланыс жүйелерінің негізгі элементтері және 

оптикалық талшықтардағы физикалық процестер туралы ақпарат беріледі. Зертханалық 

жұмыстарда Жапония мен Санкт-Петербургте жасалған оптикалық рефлекометрлерді, 

сынауыштарды және дәнекерлеу машиналарын пайдаланады. 

 ON1,  ON6, ON7 

6 Талшықты-оптикалық 

тарату жүйелері 

Оптикалық-талшықты тарату жүйелерін, телекоммуникациядағы оптикалық 

технологияларды қолдана отырып байланыс жүйелерін ұйымдастыру қағидаларын, 

бақылау және пайдалану әдістерін зерттеу. Оптикалық-талшықты байланыс желілерінің 

сипаттамаларын есептеу, заманауи оптикалық желілер мен цифрлық оптикалық тарату 

жүйелеріне арналған жабдық параметрлерін жобалау дағдыларына ие болу 

 ON1,  ON6, ON7 

 4 таңдап алу пәні  

(2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

7 Сымсыз байланыс 

технологиялары 

MOTOROLA CANOPY 5.2 аппаратының мысалында кеңжолақты қатынас желілерін 

құру принциптерін зерттеу. «HYTERA PD785G» мобильді магистральдық 

радиостанцияларымен және оларды CPS бағдарламасында бағдарламалау мүмкіндігімен 

қайталағыш параметрлердің зертханалық жұмыстарында қолдану. Стандартты 

процедуралар мен мониторинг желілерін зерттеу сияқты түрлі материалдар мен 

орталарда сымсыз байланысты жоғалтуды wi-fi талдау 

 ON1,  ON6 

8 Электромагниттік 

үйлесімділік 

Электронды және электронды жабдықта пайда болатын электромагниттік 

құбылыстардың мәнін, жабдықты кедергілерден қорғаудың және электромагниттік 

үйлесімділікті қамтамасыз етудің әдістері мен тәсілдерін зерттеу. Стандартты 

приборлармен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. 

 ON1,  ON6 
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9 Өндірістік практика Телекоммуникациялық жүйелер мен желілердің жұмысы туралы білімді қалыптастыру, 

қызмет көрсететін персоналдың еңбек жағдайлары, қауіпсіздік техникасы және еңбекті 

қорғау. Магистрлік дағдылар: параметрлер, телекоммуникациялық жабдықты бақылау; 

еңбектің және өндірістің озық әдістері; ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибе; 

командалық жұмыс. Өз іс-әрекеттерін дербес жоспарлау дағдыларын меңгеру, 

әріптестермен пайдалы байланыстар орнату, жауапкершілік сезімін қалыптастыру 

5 ON4, ON6, ON7, 

ON8 

10 Дипломалды  

тәжірибеден өту  

Оқу үдерісінде жинақталған білімнің қалыптасуы, шоғырлануы және кеңеюі, оларды 

жобалау тақырыбына байланысты инженерлік проблемаларды шешу үшін пайдалану. 

Зерттеу жұмысының дағдыларын игеру; Жаңа математикалық және статистикалық 

әдістер мен жобалау шешімдері. Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша қажетті 

нақты материалдарды жинау үшін өзекті ғылыми міндеттерді шешу қабілетін жақсарту 

8 ON3, ON4, ON5, 

ON6, ON8, ON9 

  Жиыны- ПП вариативтік  компоненті  30  

Таңдау компоненті 

Траектория (мамандандыру)  Радиожүйелер және телехабар тарату 

11 Радиоқабылдағыш 

құрылғылары 

Әртүрлі мақсаттағы радиоқабылдағыш құрылғылардың жұмыс істеу принциптері 

туралы білімді қалыптастыру, оның параметрлерін бақылау әдістерін меңгеру, оларға 

қойылатын талаптар, Микропроцессорлық техниканы пайдалана отырып, сигналдарды 

аналогтық және цифрлық өңдеу негізінде оларды шешу жолдары. Зертханалық 

жұмыстарда Санкт-Петербургте әзірленген стендтерді қолдану. Радиоқабылдағыш 

құрылғыларды жобалаудың және барлық тораптарды есептеудің практикалық 

дағдыларын меңгеру. 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

12 Жерсеріктік және 

радиорелелік тарату 

жүйелері 

Радиосигналдардың таралуы, радиорелелік және спутниктік жабдықтарды пайдалану, 

желілерді жобалау, энергетикалық сипаттамаларды, жиіліктік жоспарды және 

электромагниттік үйлесімділікті есептеу туралы білім қалыптасады. Зертханалық 

жұмыстар антенна-фидерлік құрылғыларды күйге келтіру, көпфункционалды өлшеу 

жабдықтары мен арнайы бағдарламаларды пайдалана отырып, ЦРРЛ Mini-Link және 

жерсеріктік ТВ Harmonic IRP 2010 цифрлық қабылдағыштың жұмысын бақылау және 

басқару бойынша дағдыларды қалыптастырады. 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

13 Радиотаратқыш 

құрылғылар 

Пән радиотаратушы құрылғылар студенттерді радиотаратушы құрылғыларды 

пайдалану, баптау, қызмет көрсету және жөндеу саласындағы өзіндік қызметке 

дайындау болып табылады. Пән мыналарды көздейді: радиотаратушы құрылғыларды 

құрудың теориялық негіздерін жүйелі оқып үйрену; әдебиеттерді және анықтамаларды 

қолдана білу, радиосигналдарды генерациялау және қалыптастыру құрылғыларының 

режим параметрлерін есептеу. Санкт-Петербургте жасалған зертханалық стендтер 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 
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14 Бейнебақылау 

жүйелері және 

ғарыштық бақылау 

жүйелері 

Бейнебақылау жүйелерінің, жерсеріктік радионавигация жүйелерінің, Жерді 

қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) жүйелерінің жұмыс істеу және жобалау принциптері, 

бейнекамералар мен қабылдау құрылғыларының ерекшеліктері туралы білімді 

қалыптастыру. Зертханалық жұмыстар теңдеу, бейнебақылау және ЖҚЗ жүйелерінен 

деректерді алу, радионавигациялық деректерді есепке ала отырып, оларды алғашқы 

өңдеу, ГАЖ жүйелеріндегі деректерді пайдалану дағдыларын қалыптастырады 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

15 Сандық теледидар ТВ-сигналдың аналогты-сандық түрленуін зерттеу: дискретизацияның әртүрлі 

құрылымдары мен форматтарын, PDP, LCD және QLED-экрандарда бейнесигналды 

қалыптастыру, беру және қабылдау принциптерін, сондай-ақ MPEG1, 2,4,7 негізге 

қойылған өңдеу алгоритмдерін. Телехабар таратудың қолданыстағы стандарттарын 

және олардың даму перспективаларын зерттеу. Гут қ. СПб (Ресей) өндірісінің тв-

стендтерінде зертханалық жұмыстарды орындау) 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

16 Радиожүйелер және 

мобилді байланыс 

желілері  

Жаңа буын желілеріне көшудің шарттары мен стратегияларын қарастырамыз; GSM 

желілерінің эволюциясы; UMTS желісінің құрылымы; CDMA-2000 технологиясы. 2G, 

3G, 4G ұялы байланыс желілері. Студенттер негізгі энергетикалық көрсеткіштер мен 

жабдық параметрлерін есептеу және таңдау мүмкіндігіне ие болады; осы саладағы 

жиілік-аумақтық жоспарды әзірлеу; мобильді радиотехникалық желі құрылымын 

кешенді жұмыс критерийлеріне сәйкес оңтайландыру 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

  Жиыны- ПП вариативті компоненті  30  

Траектория (мамандандыру) Инфокоммуникациялық технологиялар 

17 Байланыс желілері 

және коммутация 

жүйелері 

Байланыс желілерін және коммутациялық жүйелерді жоспарлау, жобалау, салу, 

пайдаланудағы білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; нөмірлеу, сигнал 

беру және жұмыс істеу ерекшеліктері. Asterisk бағдарламалық жасақтамасы мен 

жабдықтары, Linux операциялық жүйесі, Panoconic жабдықтары, Iskratel жабдықтары 

SI-2000 негізінде желілік конфигурация дағдыларын иелену 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

18 Дестелік коммутация 

технологиялары 

Принциптерін оқу: қазіргі заманғы желілік хаттамалар; түрлі технологиялардың 

пакеттік желілерін құру; желілік жабдықтың жұмыс істеуі. Адрестік жоспарларды 

жобалай білу; коммутация және маршрутизация құрылғыларын, Windows, Linux, MacOS 

ОЖ-дегі желілік интерфейстерді күйге келтіруді орындау; Dlink, Cisco желілік 

жабдықтарының жұмысындағы ақауларды анықтау және жою бойынша базалық 

рәсімдерді орындау 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 
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19 Телетрафик теориясы Жүктемелерді болжау әдістерін, телекоммуникациялық жүйелерде сервис сапасының 

көрсеткіштерін жоғалту және күту туралы есептерді қалыптастыру, әр түрлі қоңырау 

ағындарын талдау әдістері. GPSS World бағдарламасының көмегімен хабарлар ағынын 

қызмет көрсетудің математикалық модельдерін құру және талдау әдістерін 

қарастырамыз 

5 ON3, ON4, ON5, 

ON6 

20 Дестелік желі және 

иілгіш коммутация  

Пакеттерді және икемді коммутация желілерін (NGN) жоспарлау, жобалау, құру, жұмыс 

істеуде білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; дабылдар мен жұмыс істеу 

ерекшеліктері. MSAN, CS - Iskratel компаниясы Softswitch негізіндегі желілік 

конфигурация дағдыларын меңгеру 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

21 Абоненттік 

қатынаудың 

мультисервистік 

желілері 

Әртүрлі технологияларда мультисервистік абоненттік қатынау желілерін жоспарлау, 

жобалау, салу, пайдалану және оларды техникалық пайдаланудағы білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру. D-Link: IPDSLAM аппаратурасына негізделген 

мультисервистік абоненттік қатынау желілерін конфигурациялау дағдыларына ие болу, 

адаптерлер, қосылу нүктелері, сымсыз қосқыштар, модемдер мен бейнекамералар, WI-

FI технологиясы 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

22 Транспорттық 

телекоммуникация-

лық желілер 

WDM толқын ұзындығын мультиплексирлеуі бар заманауи көліктік 

телекоммуникациялық сандық байланыс желілерін, оптикалық трансмиссиялық 

жабдықтарды және көлік желілерін құру принциптерін, SDH, NG-SDH, PON 

трансмиссия жүйесінде пакеттік трафикті тасымалдауды ұйымдастыру. Жабдықтың 

мультиплексоры SDH ISM-2000 компаниясының Alcatel-Lucent (Франция) 

зертханасында қолдану 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

  Жиыны- ПП вариативті компоненті  30  

Траектория (мамандандыру) Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер 

17 Байланыс желілері 

және коммутация 

жүйелері 

Байланыс желілерін құру, қызмет ету, жобалау, пайдалану принциптері туралы; 

коммутация жүйелерінің түсінігі туралы білімді қалыптастыру. Зертханалық 

жұмыстарда Asterisk бағдарламалық-аппараттық кешені, Linux операциялық жүйесі, 

Panoconic жабдығы, Iskratel компаниясының SI-2000 жабдығы қолданылады 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

24 Таратудағы 

жерсеріктік және 

радиорелелік жүйелер 

Цифрлық сигналдарды өңдеу, радиорелелік және жерсеріктік тарату жүйелерінде 

кедергіге төзімді кодалау әдістері, жабдықтың жұмыс істеу және пайдалану 

принциптері, энергетикалық сипаттамаларды есептеу әдістері, арналардың сапалық 

көрсеткіштері, желілерді жобалау туралы білім қалыптасады. Зертханалық жұмыстар 

Эриксон фирмасының ЦРРЛ жабдықтарында өтеді, цифрлық ағындарды жолдау 

сапасын бақылау, жерсеріктік ТВ Harmonic IRP 2010 цифрлық қабылдағышын баптау 

дағдыларын қалыптастырады 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 
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25 Байланыс жүйесін 

жобалау 

Байланыстыру жүйелерін әртүрлі мақсаттарға, ауқымдарға, жиілік диапазондарына, 

дизайнерлік техникаға, қазіргі заманғы электрондық компоненттік базаның негізіне 

бейәмдеуді  қалыптастыру. Байланыс желілерін жобалау негіздері мен принциптерін, 

жұмыс қағидаттарын және ақпараттық жүйе сапасының көрсеткіштерін бағалау. 

AutoCAD, MatLab, Simulink, GPON жабдықтарын  зертханада қолданады 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

26 Дестелік 

коммутациямен 

істейтін цифрлық 

желілер 

Деректер берудің пакеттік желілері, оларда қолданылатын технологиялар мен 

хаттамалар; желілердің физикалық және логикалық құрылымы; желінің көп қабатты 

моделі; компьютерлік және телекоммуникациялық желілердің конвергенциясы; 

желілерді біріктіру принциптері мен механизмдері; QoS қызмет көрсетудің кепілді 

сапасын қолдау тетіктері туралы білімді қалыптастыру. Жоғарғы деңгейдегі деректерді 

беру желісін жобалай білу 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

27 Мобильдік 

телекоммуникациялар 

Қазіргі заманғы ұялы байланыс желілерін пайдалану және жобалау, сондай-ақ 

инфокоммуникациялық технологиялар саласындағы инновациялар зерттеледі. Желілік 

инфрақұрылымды дамыту бойынша креативті шешімдерді, ұтқыр байланыстағы 

инновациялар мәселелерін іске асыру іскерлігін қалыптастыру. Зертханалық сабақтар 

"Flowcode" және MatLab бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде жүргізіледі 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

28 Көпарналы 

телекоммуникация-

лық жүйелер 

Көп арналы трансмиссия жүйелері арқылы хабар алмасу саласында білімді меңгеру.  

Трансмиссиялық жүйелердің жабдық параметрлерін есептеуге мүмкіндік беретін SDH, 

NGSDH технологиялары және WDM мультиплексингі технологиялары бойынша 

жабдықтардың жұмыс істеу принциптерін зерделеу, трансмиссиялық жүйелерді 

жобалау кезінде техникалық құжаттарды рәсімдеу. Зертханалық жұмыста Huawei 

фирмасының өнімдері мен мамандандырылған стендтерді пайдаланады 

5 ON2, ON4, ON6, 

ON7 

   Жиыны- ПП вариативтікомпоненті  30  
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