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Білім бағдарламасының паспорты  

№ Атауы  Примечание 

1 Тіркеу нөмірі 6B06200013 

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  6B06202 Инфокоммуникациялық технологиялар 

және жүйелер 

6 ББ түрі  Жаңа ББ 

7 ББ мақсаты  Отандық, трансұлттық және халықаралық еңбек 

нарығының заманауи талаптарына сай келетін 

ақпараттық және коммуникациялық саласындағы 

бәсекеге қабілетті инновациялық құзыреттілікке ие 

жоғары білікті мамандарды даярлау, үздіксіз дамуы 

экономиканың барлық салаларының инновациялық 

дамуымен қатар жүреді. 

8 ХББСС бойынша деңгейі ХББСС 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 

тереңдету мен кеңейтуге деген қабілетін көрсету, 

13 Оқу нәтижесі 
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кәсіби қызметін табысты жүзеге асыруға қажетті сан 

түрлі салада біліктілігі мен қабілетін, оның ішінде 

ғылымның түрлі бағыттары мен салаларының 

тоғысында білгірлігі мен дағдысын таныту. 

ON6 - Телекоммуникациялық желілер мен жүйелердің 

қазіргі заманғы бағдарламамен қамтамасыз етілуін 

меңгеру, заманауи сайттар мен бағдарлама 

платформаларын әзірлеу дағдыларын көрсету 

ON-7. Телекоммуникация жүйелері мен желілерін 

жоспарлау, жобалау, енгізу мен пайдалану,  САПР 

қолдана отырып оларды техникалық, ақпараттық және 

бағдарламалық тұрғыдан қаматамасыз етуге деген 

бейімділігін көрсету. 

ON-8.  Күрделі құрылғылардың, жүйелер мен 

желілердің жекелеген түрлерін құрастыру, реттеу және 

тәжірибе жүзінде тексеру бойынша икемділігін  

лабораторияда және тікелей нысанның өзінде таныту. 

ON-9. Өндірістік  құрылымның қызметіне талдау 

жасау, ұйымдастыру-технологиялық және есептік 

құжаттамаларды дайындау және заманауи техникалық 

құралдарды қолдана отырып нәтижелерді ашық 

таныстыру. 

ON-10. 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 «6B06202 - Инфокоммуникациялық 

технологиялар және жүйелер» 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 инфокоммуникациялық техникалық құралдарды 

қолдану арқылы қашықтықта ақпарат алмасуға 

мүмкіндік беретін, адам қызметінің технологиялары, 

құралдары, әдістері мен әдістерінің жиынтығын 
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қамтитын ғылым мен техника саласы 

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

ұйымдастыру-басқарушылық; құрылымдау-реттеу; 

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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6B06202 - Инфокоммуникациялық технологиялар мен жүйелер білім беру 

бағдарламасының модульдері міндетті немесе университеттің міндетті пәндерімен 

міндетті емес. Мысалы, «MRET-08 - Мамандық негіздері» модулі бойынша студент 

«Радиотехника және телекоммуникация негіздері, IP телефония және интернет 

хаттамалары» немесе «Электроника және радиотехника негіздері» пәнін таңдай алады 

және осылайша инфокоммуникациялық технологиялар мен көп арналы телекоммуникация 

жүйелеріне бағытталған құзыреттерді игере алады. немесе радиожүйелер мен 

телевизиялық хабар таратуда, «MRET 10 - жалпы кәсіптік пәндер» модулі бойынша 

студент «Сымсыз байланыс технологиялары» немесе «Электромагниттік үйлесімділік» 

пәнін таңдай алады, осылайша инфокоммуникациялық технологиялар мен көпарналы 

телекоммуникациялық жүйелерге бағытталған пән бойынша құзыреттерді меңгереді 

немесе электромагниттік үйлесімділікті игереді. бұл радио жүйелер мен теледидарлық 

хабар тарату және көпарналы телекоммуникация жүйелеріне тән. Таңдалған траекторияға 

(мамандануға) тән арнайы құзыреттер MRET 11.1, MRET 11.2, MRET 11.3 модульдерін 

оқып шоғырландырылады, оның ішінде студент таңдалған траекторияға (мамандануға) 

сәйкес біреуін таңдайды. 

 

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.   



10 

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. 

Модульдер мен курстарға жіктегендегі меңгерілетін несиелердің саны 4,3 

жинақталған кестеде көрсетілген 
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4.3 Кесте – Оқыту бағдарламасының модульері бойынша меңгерілген 

несиелердің санын көрсететін жинақталған кесте 

О
қ
у
  

к
у
р
сы

 

С
ем

ес
тр

 

Игеретін 
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1 6 5 3 27 3 0 0 30 900 30 
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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 
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7 1 0 0 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

8 3 0 5 10 0 8 12 30 900 30 
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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. 



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 

заман тарихы 

ХХ ғасырдың басынан қазіргі заманғы Қазақстан территориясындағы тарихи 

үдерістердегі тарихи оқиғалар үрдісіндегі маңызды оқиғалар мен құбылыстардың саяси, 

этникалық, әлеуметтік-экономикалық және рухани-мәдени аспектілерін, мемлекеттердің 

тарихи дамуының заңдылықтарын, тарихи тарихи тұлғалардың ел тарихына тарихи рөлін 

және рөлін ашып көрсетеді. 

5 ON5, ON10 

2 Философия Сабақ қазіргі заманғы инженердің таныс болуы керек 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 мәселесін білу. 

5 ON5, ON10 

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 мен 

өзара қатынасы ретінде жұмыс істеу принциптері мен тетіктері қарастырылады. Қазіргі 

қоғам мен әлемдегі саясат, мемлекет және құқық институттарының рөлі мен 

функцияларын, әлеуметтік институттардың құрылымын, рөлін түсіну. 

5 ON5, ON10 

4 Әлеуметтік-саяси 

білімдер модулі 

(мәдениет тану, 

психология) 

Сабақ беру барысында мәдениет, ғылым, білім, дін, олардың өзара қарымқатынасы мен 

өзара қатынасы сияқты негізгі ұғымдар ашылады. 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 ретінде қажеттілігін түсінуі тиіс. 

3 ON5, ON10 

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 

қабілеттер мен қасиеттерді дамыту және жетілдіру. 

1,2,3,2 

 

ON10 
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6 Шетел тілі  Тәрбие коммуникативтік дағдыларды қалыптастыруға және әлеуметтік, 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 сөйлесе алады, зерттелген материал көлемінде диалогтар 

мен полилогтарға қатысады, техникалық мәтіндердің мазмұнын талдайды және талдайды. 

5 ON5, ON10 

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, ON10 

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, ON10 

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, ON10 

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, ON10 

12 Экология және 

өміртіршік 

қауіпсіздігі 

Технологиялық процестердің қоршаған ортаға, ластану түрлері мен көздеріне, тазалау 

әдістері мен әдістеріне, өндірістің және санитарлық қорғау аймағының экологиялық 

қауіп-қатерін санаттарға, сондай-ақ әртүрлі төтенше жағдайлардың параметрлері мен 

сипаттамаларына, олардың салдарын болжауына, шығындардың санын және құрылымын 

2 ON5, ON9, 

ON10 
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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, мемлекеттік 

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

жемқорлықпен байланысты кешенді және әртүрлі процестер мен құбылыстарды тәуелсіз 

талдау дағдыларын игеруге көмектеседі. 

1 ON5, ON10 

  Жоғарғы оқу орнының ЖБП компоненті-барлығы 5  

Базалық пәндер жиынтығы  

ЖОО-ның  компоненті 

1 Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

"Кәсіби қазақ тілі" пәнінің мазмұны жалпымәдени, интеллектуалды, әлеуметтік және 

кәсіби сапасын біріктіретін студенттердің лингвокәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. Нәтижесінде студенттер кәсіптік салада арнайы лексиканы қолдану, жалпы 

техникалық және арнайы тақырыптарды оқу, мамандық бойынша өз мәтінін жазбаша/ 

ауызша қарым-қатынаста қолдану, сонымен қатар мемлекеттік тілде кәсіби қарым-

қатынас пен көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын көрсете алады. 

3 ON1, ON9, 

ON10 

2 Кәсіби бағытталған 

шет тілі 

Пән шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынасқа, сөйлеу дағдысын дамытуға, 

мамандық бойынша мәтіндерді оқуға және аударуға, сөйлеу этикеті ережелерін сақтай 

отырып, монологиялық пікірлердің туындауына бағытталған. Нәтижесінде сөз туындау 

моделдерін, көп мағыналы сөздердің, терминдердің контексті мағыналарын, лексикалық 

құрылымын,  сондай-ақ техникалық тілдің грамматикасы мен синтаксисін көрсете біледі. 

3 ON1, ON9, 

ON10 

3 Математика 1 Пәннің мақсаты жоғары математиканың негізгі бөлімдерімен танысу: сызықтық алгебра 

және аналитикалық геометрия элементтері: анықтаушы, матрицалар, сызықтық теңдеулер 

жүйесі, векторлар, түзу сызық пен жазықтық теңдеулері, екінші ретті қисық сызықтар; бір 

айнымалы функциясының дифференциалдық және интегралды есептелуі: функцияның 

шегі, үздіксіздік, функцияның туындысы, алғашқы текті, белгілі бір интеграл және 

күрделі сандар. 

5 ON1, ON3, 

ON5, ON9 

4 Математика 2 Жоғары математиканың іргелі бөлімдерімен таныстыру:көп айнымалылы функцияның 

дифференциалдықжәне интегралдық есептеулері:дербес туындылар, функцияныңтолық 

дифференциалы және оның дербес туындылармен байланысы, көп айнымалылы 

функцияның экстремумы, еселі интегралдар;дифференциалдық теңдеулер:бірінші және 

жоғарғы реттідифференциалдық теңдеулер; сандық қатарлар  теориясы: сандық қатарлар, 

функционалдыққатарлар, Фурье қатары. 

5 ON1, ON3, 

ON5, ON9 
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5 Физика Механика, молекулалық физика, термодинамика; электр және магнетизм; Максвелл 

теңдеулері; діріл мен толқындар физикасы; кванттық физика және атомдық физика; қатты 

дене физикасы; физикалық, математикалық және техникалық бейіннің басқа да пәндерін 

игеру үшін және кәсіптік қызметте қажетті атом ядросы және элементар бөлшектерінің 

заңдарын меңгеру. 

5 ON1, ON2, 

ON5 

6 AutoCAD, Solid  

Works жұмыстарын 

жобалау бойынша оқу 

машықтануы 

AutoCAD графикалық ортасын зерттеу техникалық профильді маманға қойылатын 

міндетті талаптардың бірі болып табылады AutoCAD графикалық ортасының 

мүмкіндіктері көп қырлы, соның ішінде электр тізбектеріне арналған. SOLIDWORKS - 

өндірісті жобалау және технологиялық дайындау кезеңдерінде өнеркәсіптік 

кәсіпорынның жұмысын автоматтандыру үшін CAD бағдарламалық пакеті. 

3 ON3, ON4, 

ON7, ON9 

7 Электр тізбектерінің 

теориясы 

Тікелей, бір фазалы синусоидалды ток, электр тізбектеріндегі резонанстық режимдер, 

индуктивті байланысқан тізбектер, мерзімді синусоидалы емес әсер ету тізбектері, 

тұрақты токтың сызықты емес электр тізбектері бойынша тұрақты күйдегі үрдістер 

зерттеледі. Алынған білімдерді біріктіру UILS әмбебап зертханалық стендтерінде 

практикалық және зертханалық зерттеулерде орын алады. 

4 ON1, ON2, 

ON4, ON5 

8 Өндірістік практика 

(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 өндірілген құрылғыны 

сынау: генератор, осциллограф, сынаушы. 

5 ON2, ON4, 

ON8 

12 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, 

ON4, ON8 

13 Электромагниттік 

толқындарды тарату 

теориясы және 

антена-фидерлік 

құрылғылар 

Мәселелерді шешу үшін электромагниттік толқындардың берілу мәселелері бойынша 

теориялық негіз қалыптастыру және оларды тәжірибеде қолдануға үйрету. Радио 

жолдарда радиотолқындардың таралуын ескере отырып, белгілі бір жиіліктер диапазоны 

мен рельефті үшін радио-реле, ғарыштық байланыс және басқа радиобайланыс 

жүйелерінде қолданылған антенналардың қажетті түрін таңдауға үйретіңіз. 

4 ON1, ON4, 

ON7, ON8 

14 Электромагниттік 

толқындарды тарату 

теориясы және 

антена-фидерлік 

құрылғылар 

Мәселелерді шешу үшін электромагниттік толқындардың берілу мәселелері бойынша 

теориялық негіз қалыптастыру және оларды тәжірибеде қолдануға үйрету. Радио 

жолдарда радиотолқындардың таралуын ескере отырып, белгілі бір жиіліктер диапазоны 

мен рельефті үшін радио-реле, ғарыштық байланыс және басқа радиобайланыс 

жүйелерінде қолданылған антенналардың қажетті түрін таңдауға үйретіңіз. 

3 ON1, ON4, 

ON7, ON8 
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15 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 үйренеміз. 

5 ON1, ON2, 

ON3, ON4, 

ON6, ON8 

16 Алгоритмдеу және 

бағдарламалау 

негіздері 

Құрылыстағы блок-схаралар мен алгоритмдер саласында қажетті білім алу. C ++ 

бағдарламасында Visual Studio бағдарламасында бағдарламалау негіздерін үйрену. 

Сызықты және сызықты емес құрылымы бар алгоритмдердің бағдарлама кодының 

орындалуы. Бұл пән STL (индустриалды контроллерлерді бағдарламалауға арналған). 

5 ON1, ON3, 

ON5, ON7, 

ON9 

  БП ЖОО-ның компоненті-жиынтығы 55  

Таңдау бойынша Компонент 

  1–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 4  

17 Дискреттік 

математика, 

операциялық есептеу 

косымшасы және 

ықтималдық теориясы 

Математиканың арнайы тарауларының негізгі тұжырымдамаларымен танысу: Лаплас 

түрлендіруі, дифференциалдық теңдеулерді шешудегі операциялық есептеу әдістері, 

ықтималдықтар теориясы тақырыбы, кездейсоқ шамалар, таратудың негізгі түрлері, 

математикалық статистика элементтері, радиотехникада қолданбалы есептерді өздігінен 

шешуге арналған компьютерлік шешімдер бағдарламалық қамтамасыздандыру MathCAD 

өнімі. 

 ON1, ON3, 

ON5 

18 Ықтималдық 

теориясы және  

математикалық 

статистика 

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың негізгі принциптерін 

зерттеу; кездейсоқ шамалардың ықтималдық тарату заңдары; Үлкен сандардың заңы, 

іріктеу әдісі; бөлу параметрлерін статистикалық бағалау; статистикалық гипотезаларды 

тестілеу әдістері. Математикалық үлгілерді құру; аналитикалық және сандық әдістерді 

пайдалана отырып, математикалық есептерді шешуде заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану. 

 ON1, ON3, 

ON5 

  2–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 4  

19 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 

20 Оптика және 

кванттық физика 

Максвелл теңдеулер жүйесін, тербелістер мен толқындарды, электромагниттік 

толқындардың қасиеттерін, электромагниттік толқындардың сәулеленуін және 

таратылуын, геометриялық және толқындық оптика, кванттық механика және кванттық 

 ON1, ON5 
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оптика элементтерін, қатты физикалық физика, жартылай өткізгіштер мен жартылай 

өткізгіш құрылғыларды зерттеу. физикалық процестер мен құбылыстарды зерттеудің 

негізгі физикалық заңдары, тәжірибелік және теориялық әдістер. 

  3–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

 21 Телекоммуникациядағ

ы алгоритмдік 

тілдерді 

бағдарламалау 

Python және R алгоритмдік тілдері зерттелді, қазіргі заманғы АТ саласының 

бағдарламалық жасақтамасының өмірлік циклі, бағдарламалық жасақтаманы тексеру 

әдістері мен бағдарламалары бойынша қателіктер, бағдарламалардың бағдарламалау 

стилі мен сұлулығы және Python және R ішіндегі орташа күрделілік бағдарламаларын 

жасау. Курстың нәтижесінде студенттердің парадигмаларды таңдау мүмкіндігі 

бағдарламалық қамтамасыз етудің тиімділігін арттыру үшін бағдарламалау. 

 ON3, ON4, 

ON5, ON6, 

ON7, ON9 

22 Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау 

Объектілі-бағытталған бағдарламалаудың теориялық негіздерін зерттеу; бағдарламалау 

негіздері C #; сыныптарды құру және пайдалану; графикалық пайдаланушы интерфейсін 

дамыту; деректермен жұмыс істеу; деректер базасымен жұмыс істеу. Студент заманауи 

ортада бағдарлама жасай алады; күрделі әртүрлі деңгейдегі бағдарламалық қамтамасыз 

ету жүйелерінде кодтауда объектілі-бағдарлы бағдарламалаудың заманауи әдістерін 

қолдану. 

 ON3, ON5, 

ON6, ON7, 

ON9 

  4–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

 23 Телекоммуникациядағ

ы бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, әзірлеу циклі, даму және жобалау құралдары, 

программалық тестілеу, объектілі- бағытталған бағдарламалау (OOP), қосымшалар 

серверлері (AS), масштабталатын шешімдерді құру, дерекқорлар мен ақпараттық 

жүйелерге кіріспе, SQL, транзакциялық өңдеу деректерді тестілеу бағдарламасы. 

 ON3, ON4, 

ON5, ON6, 

ON7, ON8 

 24 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, ON7, 

ON8 

  5–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

 25 Операциялық 

жүйелер (Linux) 

Операциялық жүйені, процестерді, ағындарды, синхрондауды, уақытты бөлісуді, жадты 

басқаруды, файлдық жүйелерді, енгізу / шығаруды, тұйықтауды басқаруды, 

многопроцессорлық жүйелерді және қауіпсіздікті тексеріңіз. Курстың соңында 

 ON3, ON5, 

ON6, ON7, 

ON9 
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студенттер кешенді операциялық жүйелердің дамуын, енгізілуін, өзгеруін және талдауын 

түсіндіре алады.  

 26 Жүйелік 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Жүйелік программалаудың негізгі теориялық және практикалық аспектілері туралы 

студенттердің білімін күрделі логикалық құрылымы бар заманауи бағдарламаларды алуға 

мүмкіндік беретін бағдарламаларды әзірлеу деңгейінде алу. Жүйелік бағдарламалық 

қамтамасыз ету мәселелерін қамтитын бағдарламалар әзірлеуге; операциялық жүйенің 

жұмысын бағалау; бағдарламалардың логикалық құрылымын талдау; типтік 

тапсырмаларды шешу үшін алгоритмдер мен бағдарламалар жасау. 

 ON3, ON5, 

ON6, ON7, 

ON9 

  6–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

 27 Электронды және 

өлшеу техникасының 

негіздері 

Жартылай өткізгіш электрониканың негіздері зерттеледі; негізгі жартылай өткізгіш 

құрылғылар мен құрылғылардың жұмыс істеу принципі және сипаттамалары. Дискретті 

элементтер мен интегралды схемалардағы күшейткіштерді құру принциптері; 

операциялық күшейткіштерде, генераторларда және басқа аналогтық құрылғыларда 

сызықтық және сызықты емес құрылғылар. 

 ON1, ON2, 

ON4, ON5 

 28 Метрология, 

стандарттау және 

сертификаттау 

Телекоммуникация саласында өнімдер мен қызметтерді стандарттау және сертификаттау, 

ақпаратты алу және өңдеудің метрологиялық әдістерін қолдану, өлшеу құралдарының 

қателерін есептеу, өлшеу каналдарының қателіктерін есептеу, стандарттау және 

сертификаттаудың принциптері мен әдістері туралы студенттердің түсініктерін, 

білімдерін, метрология саласындағы білімдерін қалыптастыру. 

 ON2, ON4, 

ON7, ON8, 

ON9 

  7–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 3  

 29 Радиотехника және 

телекоммуникациялар 

негіздері, IP -

телефония және 

интернет 

хатаммалары 

Радиотолқындардың таралуының жалпы принциптерімен, электр сигналдарын 

конверсиялау заңдарымен және әр түрлі радиобайланыс жүйелерінің және 

телекоммуникацияның жұмыс істеу принциптері, сондай-ақ олардың дамуындағы қазіргі 

заманғы үрдістермен танысу. Сигналдарды берудің, алудың және өңдеудің әдістерін 

зерттеу, жекелеген радиоарна құрылғыларының классификациясы мен жұмыс 

принциптерін қарау. 

 ON4, ON5, 

ON7 

 30 Электроника және 

радиотехника 

негіздері 

Радио толқындарының таралуының жалпы принциптерімен танысу, электр сигналдарын 

конверсиялау және әртүрлі радиотехникалық жүйелер мен электрониканың жұмыс істеу 

принциптері, сондай-ақ оларды дамытудың қазіргі заманғы үрдістері. Сигналдарды 

берудің, алудың және өңдеудің әдістерін зерттеу, жекелеген радиоарна құрылғыларының 

классификациясы мен жұмыс принциптерін қарау. 

 ON2, ON4, 

ON5, ON7, 

ON8, ON9 
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  8–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

 31 Радиотехникалық 

желілер мен 

сигналдар 

Радиосигналдардың сипаттамаларын зерттеу және оларды сызықты және сызықты емес 

радиожиіліктер арқылы өтуге талдау жасау әдістері. Стандартты әдістерге сәйкес 

объектілер мен процестерді математикалық модельдеу, соның ішінде стандартты 

бағдарламалық жасақтама пакеттерін қолдану мүмкіндігін меңгеру. 

 ON1, ON2, 

ON4 

+ 32 Тізбектер мен 

сигналдардың 

электрбайланысы 

Электр тізбектеріндегі өтпелі кезеңдерді зерттеу, екі порты желілерін зерттеу, бөлінген 

параметрлермен электрлік сүзгілер мен тізбектер және тұрақты токтарда сызықты емес 

тізбектерді есептеу әдістерін зерттеу. Қолданбалы мәселелерді шешу үшін білімді 

қолданыңыз, концентрацияланған және бөлінген параметрлермен сызықты электр 

тізбектеріндегі өтпелі кезеңдерді есептеудің тиімді әдістерін бағалаңыз және таңдаңыз. 

 ON1, ON2, 

ON4 

  9–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 6  

 33 Цифрлық құрылғылар 

және 

микропроцессорлар 

Пән пәнаралық элементті, құрылыстың принциптерін және комбинациялық және дәйекті 

құрылғылардың жұмыс істеу алгоритмін қарастырады. Микропроцессорлық жүйелерді 

құру принциптері. Курстың аяқталғаннан кейін студенттер интегралды схемалар негізінде 

схемотехникалық дизайнды әзірлей алады; типтік микропроцессор   жұмысының 

принципін түсіндіріп, оны монтаждау тілінде қарапайым бағдарламалар жасаңыз. 

 ON2, ON5, 

ON7, ON8 

 34 Цифрлық және 

микропроцессорлық 

сұлбатехника 

Цифрлық технологияның теориялық негіздерін, стандартты комбинациялық және дәйекті 

құрылғылардың құрылу принциптерін, жад микросхемаларын ұйымдастыру әдістерін, 

типтік микропроцессордың архитектурасын және оның бағдарламалау техникасын, типтік 

перифериялық құрылғыларды ұйымдастыру. Интегралдық схемалар негізінде сақтау 

құрылғылары үшін схемаларды жобалау дағдыларына ие болуға; типтік микропроцессор 

принциптерін талдау және қолдану. 

 ON2, ON5, 

ON7, ON8 

  10–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

 35 Телекоммуникациядағ

ы сұлбатехника 

Аналогтық элементтердің, түйіндер мен құрылғылардың схемаларына қатысты білім 

беру; стандартты элементтер, типтік функционалдық бірліктер мен микросхемалар 

негізінде тиісті микросхемалар салудың құрылымдары мен принциптері, олар түрлі 

ақпараттық өңдеу құралдарын енгізу үшін негіз болып табылады. 

 ON2, ON5, 

ON7, ON8 

 36 Телекоммуникациядағ

ы микроэлектроника 

Жартылай  өткізгіш құрылғылардың әрекет ету қағидаларын, параметрлерін және 

сипаттамаларын зерделеу және осы мәселелер бойынша студенттердің білімін 

қалыптастыру, сондай-ақ оларды электронды құрылғылардың құрылысына пайдалану. 

 ON2, ON5, 

ON7, ON8 
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Электронды құрылғылардың құрылымдық және схемалық диаграммаларын оқып білу, 

дағдылар мен дағдыларды меңгеру, олардың жұмыс қағидаларын түсіну және 

электрондық жабдықтардың элементтерін дұрыс таңдау. 

  11–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

 37 Цифрлық байланыс 

технологиялары 

Цифрлық байланыс жүйелерінің негізгі элементтерін зерттеу, цифрлық байланыс 

жүйелерінің шуды иммунитетін жақсарту үшін трансмиссия жүйелерін құрастырудың 

принциптері мен алгоритмдері,  сандық сигналдарды өңдеу, аппараттық және 

бағдарламалық қамтамасыз ету әдістерін зерттеу. Дискретті сигналдарды қалыптастыру, 

беру және қалпына келтіру, цифрлық сигнал беру жүйелерінің жұмысын өзіндік талдау, 

«MatLab», «SystemView» бағдарламаларын қолдану арқылы шуылға төзімді кодтау 

әдістерін оқып үйренеміз. 

 ON1, ON2, 

ON4, ON7, 

ON8 

 38 Дискретті 

сигналдарды тарату 

технологиялары 

Дискретті ақпаратты беру жүйелерінің, деректер беру 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, 

ON7, ON8 

  12–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

 39 Компьютерлік 

желілер 

Желілік хаттамалар, архитектура, технологиялар, компьютерлік желілер принциптері 

туралы білім қалыптастыру; ISO OSI және TCP / IP модельдері. Әртүрлі симуляциялық 

бағдарламаларда компьютерлік желілерді модельдеу дағдыларын игеру (Cisco пакеттік 

трассирі, GNS3); L2 және L3 желілік жабдықтарын виртуалды ортада теңшеңіз; 

графикалық интерфейсті пайдалану арқылы түрлі операциялық жүйелердегі желілік 

функцияларды конфигурациялау және тексеру. 

 ON4, ON5, 

ON6 

 40 IP-телефония және 

интернет 

хаттамаларының  

негіздері 

Телекоммуникация желілері мен жүйелерінде білімдерге ие студенттердің білімін 

қалыптастыру: перспективалы IP- желіні дамыту; дыбыстық сигналдарды өңдеу әдістері 

(сандықты көшіру, кодтау, қысу және пакеттеудің заманауи әдістері); желілік 

құрылғыларға арналған; IP желісінің QoS қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету 

мүмкіндігі; интерактивті дауыстық жауап беру (IVR) функциялары; осы желі арқылы 

ұсынылатын қызметтер және басқалар. 

 ON4, ON5, 

ON7 
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                                                                                              Профилді пәндер циклі дисциплин 

ЖОО –ның компоненті 

  1–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 3  

1 Желілік қауіпсіздік 

негіздері 

Ақпаратты қорғаудың заманауи құралдарымен және әртүрлі технологиялардағы 

ақпаратты қорғау әдістерінің негізінде ақпаратты қорғаудың қағидалары, әдістері мен 

құралдары туралы идеяларды қалыптастыру. Біз қорғаныс құралдарын L2, L3 және одан 

жоғары деңгейде зерттейік. RSA, PGP шифрлау әдістерін зертханалық зерттеу, DHCP 

сервері, компьютерлік электрондық пошта сервері, Firewall. 

 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–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

3 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. 

 ON3, ON4, 

ON5, ON6, 

ON7 

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. 

 ON3, ON4, 

ON5, ON6, 

ON7 

  3–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 4  

5 Телекоммуникациядағ

ы 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 

жұмыстар Жапония мен Санкт- Петербургте  өндірілген оптикалық рефлекометрлерді,  

сынауыштарды және дәнекерлеу машиналарын пайдаланады. 

 ON1, ON7, 

ON8 
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6 Талшықты-оптикалық 

тарату жүйелері 

Талшықты-оптикалық тарату жүйелерін, телекоммуникациядағы оптикалық 

технологияларды қолдана отырып байланыс жүйелерін ұйымдастыру қағидаларын, 

бақылау және пайдалану әдістерін зерттеу. Талшықты-оптикалық байланыс желілерінің 

сипаттамаларын есептеу, заманауи оптикалық жолдар мен цифрлық оптикалық тарату 

жүйелеріне арналған жабдық параметрлерін жобалау дағдыларына ие болу. 

 ON1, ON7, 

ON8 

 4–ін таңдау пәні 

 (2-ден 1-ін таңдау) 

 5  

7 Сымсыз байланыс 

технологиялары 

MOTOROLA CANOPY 5.2 аппаратының мысалында кеңжолақты қатынау желілерін құру 

принциптерін зерттеу. «HYTERA PD785G» мобильді магистральдық 

радиостанцияларымен және оларды CPS бағдарламасында бағдарламалау мүмкіндігімен 

қайталағыш параметрлердің зертханалық жұмыстарында қолданыңыз. Стандартты 

процедуралар мен мониторинг желілерін зерттеу сияқты түрлі материалдар мен 

орталарда сымсыз байланысты жоғалтуды wi-fi талдау. 

 ON1, ON7, 

ON8 

8 Электромагниттік 

үйлесімділік 

 

Электронды және электронды жабдықта пайда болатын электромагниттік құбылыстардың 

мәнін, жабдықты кедергілерден қорғаудың және электромагниттік үйлесімділікті 

қамтамасыз етудің әдістері мен әдістерін зерттеу. Стандартты приборлармен жұмыс 

жасау дағдыларын қалыптастыру. 

 ON1, ON7, 

ON8 

     

9 Өндірістік практика Телекоммуникациялық жүйелер мен желілердің жұмысы, қызметкерлердің еңбек 

жағдайлары, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау туралы білім қалыптастыру. 

Дағдыларды игеру: телекоммуникациялық жабдықты баптау, бақылау; еңбек пен 

өндірістің озық әдістері; ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибе; топтық жұмыс. Өз 

іс-әрекетті өз бетінше жоспарлау, әріптестермен пайдалы байланыс орнату және 

жауапкершілік сезімін қалыптастыру дағдыларын игеру. 

5 ON4, ON7, 

ON8, ON9 

10 Дипломалды 

практикасы 

Дипломдық жобаның тақырыбына байланысты инженерлік есептерді шешуге қолдана 

отырып, оқу процесінде алған білімдерін қалыптастыру, шоғырландыру және кеңейту. 

Зерттеу жұмысының дағдыларын игеру; есептеу және жобалау шешімдерінің жаңа 

математикалық және статистикалық әдістері. Өзекті ғылыми проблема бойынша 

міндеттерді қою қабілеттілігін арттыру, дипломдық жоба тақырыбына қажетті нақты 

материал жинау. 

8 ON3, ON4, 

ON5, ON7, 

ON9, ON10 

 

  Жиыны- ПП вариативтік  компоненті  30  

Таңдау компоненті 

Траектория (мамандандыру)  Радиожүйелер және телехабар тарату 
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13 Радиоқабылдағыш 

және радиотартқыш 

құрылғылары 

Студенттердің түрлі мақсаттарда, олардың блоктарында және түйіндерінде 

радиоқабылдағыш және қабылдау құрылғылары жұмысының принциптері туралы 

білімдерін қалыптастыру. Радиоқабылдағыштар мен қабылдағыш құрылғылардың 

мониторинг параметрлерін зерттеу әдістерін зерттеу. Құрылымдық схемаларын жасау 

және жеке түйіндерді есептеу үшін практикалық дағдыларды меңгеру. 

5 ON2, ON4, 

ON7, ON8 

14 Жерсеріктік және 

радиорелелік тарату 

жүйелері 

Радио-релелік және спутниктік трансмиссия жүйесінде сигнал тарату және оны өңдеу, 

жабдықтардың жұмыс істеу принциптері, энергия сипаттамаларын есептеу әдістері және 

электромагниттік үйлесімділік, желі дизайны және радиорелелік және спутниктік тарату 

жүйелерінің техникалық пайдалану ережелері зерттелді. Зертханада спутниктік 

антенналарды және Harmonic IRP 2010 сандық жерсерік ресиверін реттеу үшін көп 

функциялы монитор пайдаланылады. 

5 ON2, ON4, 

ON7, ON8 

15 Радиотехникалық 

жүйелерді жобалау 

Радио жүйелерін құру принциптерін, олардың функционалдық мақсаты, терминологияны, 

деректерді өңдеу әдістері мен алгоритмдерін, компьютерлік дизайнды және электрондық 

деректерді беру жүйелерін және олардың кіші жүйелерін модельдеуді зерттеу. Аналогты 

және цифрлық құрылғылардың, микротолқынды пештердің және антенналардың 

схемаларын модельдеу үшін программалық пакеттерді пайдалану; жүйелерді талдау және 

оңтайлы жобалау жүйесіндегі тәсіл. 

5 ON2, ON4, 

ON6, ON7, 

ON8 

16 Бейнебақылау 

жүйелері және 

ғарыштық бақылау 

жүйелері 

Пән ұйымды ұйымдастыру принциптеріне үйрету үшін әзірленген: бейнебақылау жүйесі; 

спутниктік навигациялық жүйелер; Жерді қашықтықтан зондтау жүйесі. Тапсырма: 

бейнематериалдарды өңдеу, беру, қабылдау және жазуға арналған құрылғының 

ерекшеліктері мен камералар мен құрылғылардың жұмысымен танысу; спутниктік 

навигациялық жүйелердің жұмысымен және объектінің координаттарын анықтайды; 

Жердің қашықтан зондтау жүйесінің (ҚЗЖ) құрылымы мен түрлерімен. 

5 ON2, ON4, 

ON7, ON8 

17 Сандық теледидар Телевизиялық сигналдарды қалыптастыру, өңдеу және беру, әртүрлі экрандарда 

бейнелерді алу қағидаларын, оларды жетілдіру әдістерін, сондай-ақ таратушы жабдық 

параметрлерін, қолданыстағы телевизиялық стандарттардың негізгі сипаттамаларын және 

оларды дамыту перспективаларын танысу. ГУТ, Санкт-Петербург, Ресей (Ресей) 

шығарған теледидар кабиналарында зертханалық жұмыс. 

5 ON2, ON4, 

ON7, ON8 

18 Радиожүйелер және 

мобилді байланыс 

желілері 

Жаңа буын желілеріне көшудің шарттары мен стратегияларын қарастырамыз; GSM 

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

3G, 4G ұялы байланыс желілері. 2G, 3G, 4G ұялы байланыс желілері/студенттер негізгі 

энергетикалық көрсеткіштер мен жабдық параметрлерін есептеу және таңдау 

мүмкіндігіне ие болады; осы саладағы жиілік-аумақтық жоспар әзірлеу; мобильді 

радиотехникалық желі архитектурасын кешенді жұмыс критерийлеріне сәйкес 

оңтайландыру. 

5 ON2, ON4, 

ON7, ON8 
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Траектория (мамандандыру) Инфокоммуникациялық технологиялар 

19 Байланыс желілері 

және дауыстық 

коммутация жүйелері 

Дыбыстық және икемді коммутация жүйелерін және телекоммуникация желілерін 

жоспарлау, жобалау, құру, пайдаланудағы білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру; нөмірлеу, сигнал беру және жұмыс істеу ерекшеліктері. Asterisk 

аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету, Linux операциялық жүйесі, SI- 2000 

жабдығы, Isanrate MSAN, CS - Softswitch модульдері негізінде желілерді орнату 

дағдылары. 

5 ON2, ON4, 

ON7, ON8 

20 Дестелік коммутация 

технологиялары 

Курс IEEE 802.3 стандарттарының және Интернет протоколдарының кіші тобынан 

цифрлық байланыс технологияларын құру және пайдалану принциптері туралы 

ақпаратты жүйелейді және жинақтайды. Осы технологияларды теориялық зерттеуімен 

қатар, курс Dlink және Cisco жабдығында пакеттік коммутация технологиясының 

принциптері мен ерекшеліктерін зерделеуге арналған зертханалық жұмыстың 

айтарлықтай көлемін қамтиды. 

5 ON2, ON4, 

ON7, ON8 

 21 SDN/NFV желілері Пән виртуалдандыру, бұлт инфрақұрылымын ұйымдастыру принциптері, SDN желісінің 

архитектурасы, OpenFlow хаттамасы, Open source платформасы. Mininet 

бағдарламасының көмегімен SDN/NFV желісін жоспарлау және жобалау бойынша 

зертханалық жұмыс. 

5 ON2, ON4, 

ON6, ON7, 

ON8 

22 IoT / M2M 

технологияларындағы 

басқару және 

қызметтер 

Жер үсті және ғарыштық радио жүйесіне кіру үшін IoT / M2M желілерін құру және 

пайдалану негіздері зерттелуде. Оқушылар әртүрлі тік нарықтарда IoT / M2M 

технологияларында қызмет көрсетудің практикалық білімі мен зертханалық дағдыларын 

қалыптастырады. 

5 ON2, ON4, 

ON6, ON7, 

ON8 

 23 Абоненттік 

қатынастың 

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, кіру нүктелері, сымсыз қосқыштар, модемдер мен бейнекамералар WI-FI 

технологиясы. 

5 ON2, ON4, 

ON7, ON8 

 24 Транспорттық 

телекоммуникациялы

қ желілер 

WDM толқын ұзындығы мультиплексировкасы 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, 

ON7, ON8 
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Траектория (мамандандыру) Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер 

 25 Телекоммуникациядағ

ы таратудағы жүйелер 

Қазіргі заманғы инфокоммуникациялық жүйелер өз мәні бойынша таратылады, бірақ ICS 

талаптарына үнемі артуда, оларды жобалау тәсілдері өзгереді. Бұл курс ақпараттарды 

тарату, өңдеу және сақтаудың бөлінген жүйелерін жобалау және талдау әдістерін 

қарастырады. 

5 ON2, ON4, 

ON6, ON7, 

ON8 

 26 Таратудағы 

жерсеріктік және 

радиорелелік жүйелер 

Радио-релелік және спутниктік трансмиссия жүйесінде сигнал тарату және оны өңдеу, 

жабдықтардың жұмыс істеу принциптері, энергия сипаттамаларын есептеу әдістері және 

электромагниттік үйлесімділік, желі дизайны және радиорелелік және спутниктік тарату 

жүйелерінің техникалық пайдалану ережелері зерттелді. Зертханада спутниктік 

антенналарды және Harmonic IRP 2010 сандық жерсерік ресиверін реттеу үшін көп 

функциялы монитор пайдаланылады. 

5 ON2, ON4, 

ON7, ON8 

 27 Байланыс жүйесін 

жобалау 

Байланыстыру жүйелерін әртүрлі мақсаттарға, ауқымдарға, жиілік диапазондарына, 

дизайнерлік техникаға, қазіргі заманғы электрондық компоненттік базаның негізіне 

қалыптастыруда білім қалыптастыру. Байланыс желілерін жобалау негіздері мен 

принциптерін, жұмыс қағидаттарын және ақпараттық жүйе сапасының көрсеткіштерін 

бағалау. AutoCAD, MatLab, Simulink, GPON жабдықтарының зертханасында қолданыңыз. 

5 ON2, ON4, 

ON7, ON8 

 28 Дестелік 

коммутациямен 

істейтін цифрлық 

желілер 

Курс Ethernet технологиясының, Wi-Fi және Интернет протоколдарының отбасын 

қамтитын перспективалық және кеңінен қолданылатын цифрлы желі технологияларын 

қарастырады. Курс желілік жабдықтың жұмыс істеу принциптерін зерделейді және 

жергілікті және ғаламдық мультисервистік желілерді құру тәсілдерін талдайды. Іс 

жүзінде, бұл курсты желілік жабдықтарды жетекші өндірушілерден виртуалды 

зертханалық жұмыстар кешені қолдайды. 

5 ON2, ON4, 

ON7, ON8 

 29 Мобильдік 

телекоммуникациялар 

Барлық ұрпақтардың ұялы байланысының заманауи жетістіктері, сондай-ақ ұялы 

байланыс саласындағы инновациялар зерттелуде. 2G-тен 5G-қа дейінгі ұялы 

байланыстың барлық ұрпақтары. Желілік инфрақұрылымды дамытуға арналған ұялы 

инновациялар мен ұялы байланыс мәселелері бойынша шығармашылық шешімдерді 

қалыптастыру. Зертханалық сабақтар «Flowcode» және MatLab бағдарламалық 

қамтамасыз ету негізінде жүргізіледі. 

5 ON2, ON4, 

ON6, ON7, 

ON8 

 30 Көпарналы 

телекоммуникациялы

қ жүйелер 

Көп арналы трансмиссия жүйелері арқылы хабар алмасу саласында білім қалыптастыру. 

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 ресімдеу. Зертханалық жұмыста Huawei фирмасының 

өндірушісі  мен мамандандырылған стендтерді пайдалану. 

5 ON2, ON4, 

ON6, ON7, 

ON8 
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