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8D07101 білім беру бағдарламасы, жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты негізінде жасалынған (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы, 8-қосымша), Ұлттық біліктілік аясындағы (Әлеуметтік 

серіктестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі үш жақты комиссияның 

2016 жылғы 16 наурыздағы хаттамасымен бекітілген),  «Энергетика» салалық біліктілік 

аясында, электр энергетикасы саласындағы кәсіби  стандарттар жобасы негізінде әзірленді. 

Модульді білім беру бағдарламасы «Электр машиналары және электр жетегі» 

кафедрасында әзірленді. 

Білім беру бағдарламасының жетекшісі Оржанова Ж.К. 

Білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысқандар: ЭМЭЖ кафедрасының профессоры, 

т.ғ.д. Мустафин М.А., ЭМЭЖ кафедрасының профессоры, т.ғ.д. Алдибеков И.Т., ЭСжЭЭЖ 

кафедрасының  PhD докторы Саухимов А.А., ЭСжЭЭЖ кафедрасының профессоры, т.ғ.д. 

Соколов С.Е., ЭЖжЭЖК кафедрасының доценті Башкиров М.В., ЭЖжЭЖК кафедрасының 

доценті, т.ғ.к. Ефимова О.Н. 

 

Білім беру бағдарламасы ЭМЭП кафедрасының мәжілісінде қарастырылды және 

мақұлданды («22» 06. 2018 ж. № 10  хаттамасы).  

 

 

ЭМЭЖ кафедрасының меңгерушісі ________________________ Калиева К.К. 

 

Білім беру бағдарламасы ЭСжЭЭЖ кафедрасының мәжілісінде қарастырылды және 

мақұлданды («22» 06. 2018 ж. №10  хаттамасы).  

 

 

ЭСжЭЭЖ кафедрасының меңгерушісі ________________________ Умбеткулов Е.К. 

 

Білім беру бағдарламасы ЭЖжЭЖК кафедрасының мәжілісінде қарастырылды және 

мақұлданды («21» 06. 2018 ж. № 10  хаттамасы).  

 

 

ЭЖжЭЖК кафедрасының меңгерушісі ________________________ Тергемес К.Т. 

 

 

 

БББ Электр энергетика және электр техника институтының оқу-әдістемелік 

комиссиясының мәжілісінде қарастырылған және бекітілген («25» 06. 2018ж. №6 хаттамасы). 

 

ЭЭЭТ директоры______________________ Саухимов А.А. 

 

 

БББ АЭжБУ ҒӘК қаралды және бекітілді («17» 04.2018 ж. №12 хаттамасы). 
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Білім беру бағдарламасының құжаты 

 

№ Өріс атауы Ескерту 

1  Тіркеу нөмірі 8D07100049 

2  
Оқыту аймағының коды және 

классификациясы 

8D07 Инженерлі, өңдеуші және құрылыс салалары 

 

3  
Даярлау бағытының коды және 

классификациясы 
8D07 Инженерия и инженерлі іс 

4  
Білім беру бағдарламасының 

топтары 
D099 Энергетика и электр техника 

5  
Білім беру бағдарламасының 

атауы 
8D07101 Электр энергетика 

6  БББ түрі a) Атқарушы БББ 

7  

БББ мақсаты Ғылыми және жоба мекемелері мен жалпы энергетика 

саласында, теориялық және тәжірибелік білімі бар, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуді білетін және 

жүргізе алатын,  энергетикалық өндірістің ғылыми 

басқарудың инновациялық технологиясын 

ұйымдастыра білетін, жоғарғы рухани және 

адамгершілік қасиеттері бар ішкі және әлемдік 

интеллектуалдық еңбек нарығының қазіргі заманғы 

талаптарына жауап бере алатын,  

тәуелсіз ойлауға қабілетті және прогрессивті ғылыми-

техникалық қоғамның әлеуметтік-экономикалық және 

мәдени дамуды  қамтамасыз ете алатын, оғарғы оқу 

орындарына елдің даму перспективасына сай, бәсекеге 

қабілетті, жоғары білікті оқытушылар дайындау.адро 

учебных заведений 

8  БКХС бойынша деңгейі 8 

9  ҰКА бойынша деңгейі 8 

10  СКА бойынша деңгейі 8 

11  
БББ айрықша ерекшеліктері a) Жоқ 

Серіктес ЖООВУЗ   

12  

Құзіреттілік тізімі Оқыту нәтижелері және білім беру бағдарламасының 

оқу нәтижелерінің пайда болатын құзыреттермен 

арақатынасы 1 және 3 қосымшаларда келтірілген. 

13  

Оқыту нәтижелері 

 

ON-1 (РО-01). Технологиялық даму теориясы мен 

практикасы және оның философиялық мәселелері 

туралы білім негізінде интеллектуалды деңгейін 

көрсете білу, бұл жоғары санатты маман даярлаудың 

дүниетанымдық және тұжырымдамалық-әдістемелік 

процесінің қажетті бөлігі болып табылады. 

Экологиялық, әлеуметтік-этикалық және басқа 

салдарды болжау үшін қазіргі ғылыми-техникалық 

прогресс мәселелерін талдаудың философиялық және 

аксиологиялық әдістемесін игеру; 

ON-2 (РО-02). Заманауй компьютерлік қосымшаларды 

қолдану арқылы трансформаторларды, электр 

қозғалтқыштарын, электр жетектерін және автоматты 

басқару жүйелерін модельдеу әдістерін, объектілерді 
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№ Өріс атауы Ескерту 

математикалық сипаттауды және оны модельдеу 

процесінде қолдануды, модельдеу нәтижелерін 

өңдеудің статистикалық әдістерін және модельдеу 

процесін объектіні сипаттаудан бастап математикалық 

модель құруға және эксперимент жүргізуге талдау 

жасау; 

ON-3 (РО-03). Жел турбинасының компоненттерін 

математикалық модельдеу саласындағы терең кәсіби 

білімдерін көрсету. Математикалық модельдеу 

мүмкіндіктерін, математикалық модельдердің 

жіктелуін және олардың қолданылуы туралы 

идеялардын көрсете білу. Математикалық модель 

қандай негізгі сапалы сұрақтарға жауап бере 

алатынына жауапбере білу. Жел энергетикасындағы 

мәселелерді шешуде декомпозиция, абстракциялаудың 

практикалық дағдыларын дамыту; 

ON-4 (РО-04). Қысқа мерзімде экспедициялық 

өлшеулерден деректерді эталондық станцияның 

деректеріне жеткізу техникасын меңгеру. Ұсынылған 

жел турбинасын орнату орнында бақылауды 

ұйымдастыру және жүргізу тәжірибесін жинау. 

Гидроэнергетикалық ресурстарды және судың ағынын 

бақылаудың өлшеу жүйесін есептеу әдісін игеру; 

Гидроэнергетикалық ресурстарды және судың ағынын 

бақылаудың өлшеу жүйесін есептеу әдісін игеру; 

ON-5 (РО-05). Қазақстанның заңнамасындағы 

Дүниежүзілік деңгейде энергетикалық тиімділігінің 

алғы шарттары мен энергия үнемдеудің алғы 

шарттары, электр желілерін зерттеу әдістері, энергия 

тиімділігі бойынша техникалық шешімдер, таратушы 

электр желілері мен электр энергиясын тұтынушылар 

үшін электр энергиясының сапасы мәселелері, 

электрмен жабдықтау сенімділігіне қойылатын негізгі 

талаптар және оны арттыру әдістері, энергияны тұтыну 

режимдерін реттеу мәселелерін игеру; 

ON-6 (РО-06). Күштік электроника элементтерінің 

негізгі түрлерін және тұрақты токтан айнымалы токқа, 

айнымалы токтан тұрақты токқа түрлендіргіш 

құрылғылардың, жиілікті түрлендіргіштерді және т.б. 

зерттеу; 

ON-7 (РО-07). Жоғары вольтты электр желілерінің 

компенсацияланатын және басқарылатын (икемді) 

электр желілерінің құрылысы, жұмыс істеу 

қағидаларын және олардың кернеу мен реактивті 

қуаттың таралуына әсері, ұзын жиекті теңдеулерін 

және оның толқындық сипаттамаларын игеру; 

ON-8 (РО-08). Электр энергиясын жоғары кернеудегі 

үлкен қашықтыққа беру теориясын меңгеру. Электр 

берілісінің қазіргі заманғы желілерінің типтері мен 

жіктелуі. Тіректер, сымдар және асқын кернеуден 

қорғау констрӘКциясының параметрлері мен 
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№ Өріс атауы Ескерту 

ерекшеліктері. Өткізу қабілеті туралы түсінік. Өткізу 

қабілетін бағалау критерийлері және оған қазіргі 

желілерінің констрӘКциясының әсері. Негізгі 

констрӘКциялық параметрлер және механикалық 

есептеу негіздері. 

ON-9 (РО-09). Статикалық компенсациялық 

құрылғылардың қасиеттері мен сипаттамаларын, 

оларды есептеу және параметрлерді таңдау әдістерін 

зерттеу. Статикалық тиристорлық компенсаторлар. 

Асинхронды компенсаторлардың сұлбалары және 

жұмыс істеу принципі. Бойлық компенсацияның 

басқарылмайтын құрылғылары. Бойлық 

компенсацияның басқарылатын құрылғылары. 

"Біріккен реттеуіштің" көмегімен электр беру желісінің 

активті және реактивті қуатын кешенді реттеу. 

ON-10 (РО-10). масштабтардың өсуімен және 

технологиялық процестердің күрделенуімен, жекелеген 

агрегаттар мен қондырғылардың бірлі-жарым 

қуатының ұлғаюымен, қарқынды, жоғары 

жылдамдықты режимдерді қолданумен, өнім сапасына, 

персоналдың қауіпсіздігіне, жабдықтың және қоршаған 

ортаның сақталуына қойылатын талаптардың 

артуымен сипатталатын қазіргі заманғы өнеркәсіптік 

өндіріс туралы терең білімді көрсету. 

ON-11 (РО-11). Электржетектің объектілі-бағытталған 

жүйелерін құру нұсқаларын және орталықтан теККіш 

жүктеменің ерекшеліктерін талдау, энергия шығынын 

азайтуға мүмкіндік беретін электржетектің объектілі-

бағытталған жүйелерін құру және параметрлерді 

есептеу әдістерін, статикалық және динамикалық 

сипаттамаларды, әр түрлі мақсаттағы 

автоматтандырылған электржетектің элементтерін 

таңдау. 

14  Оқыту түрі Күндізгі 

15  Оқыту тілі Орысша, қазақша 

16  Кредиттер көлемі 180 

17  
Тағайындалатын академиялық 

дәреже 
Философия докторы PhD 

18  

Оқыту бағытына сай лицензия 

қосымшасының болуы 

 

04.08.2010 ж АБ № 0137445 

Білім беру қызметіне шектеусіз Мемлекеттік 

лицензиясы 

19  

БББ аккредитацисының болуы Бар 

Аккредитациялау ұйымының 

атауы 
БСҚБТА, АРТА 

Аккредитациялау мерзімі 2020 ж., 2024 ж. 

20  
Пәндер бойынша мағұлматтар   Пәндер бойынша мағұлматтар  ЖОК/ТК БП, ПП  

1 қосымшада ұсынылған 

21  Кәсіби қызмет ету аймағы 

Кәсіби қызмет саласы - электр энергиясын тиімді 

өндіруге, таратуға және тұтынуға бағытталған адам 

қызметінің технологиялары, құралдары, әдістері мен 
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№ Өріс атауы Ескерту 

әдістерінің жиынтығын қамтитын ғылым мен техника 

саласы. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру мекемелері; ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-констрӘКторлық ұйымдар; электр 

энергиясын өндіру, беру, бөлу және тұтыну бойынша 

кәсіпорындар. 

22  
Кәсіби қызметтің түрлері 

 

Зерттеу университеттерінде, ғылыми-зерттеу және 

жобалау институттарында, университеттерде, 

кәсіпорындарда, келесі кәсіби қызметті жүзеге асыра 

алатын энергетикалық профильдегі маман: 

- ұйымдастырушылық және технологиялық; 

- есептеу-жобалау; 

- қызмет көрсету және эксплуатациялық; 

 - өндірістік және технологиялық; 

 - ұйымдастырушылық және басқару; 

- зерттеу; 

- педагогикалық; 

- жобалау. 

23  Модульді оқыту жоспары 2 қосымшада келтірілген 



8 

1. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасының құрылымы (ғылыми-

зерттеу доктатантурасы) 

 

 Білім беру компоненті докторантураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінің 

30% - ын немесе 53 академиялық кредиттерді құрайды және базалық (бұдан әрі - БП) және 

бейіндеуші (бұдан әрі - КП) пәндер циклдарынан тұрады, олар ЖОО компонентінің (бұдан әрі - 

ТК) және таңдау компонентінің (бұдан әрі-ТК) пәндерін, практиканы қамтиды. Бұл ретте ДБ 

мен ПД көлемінің арақатынасын ЖОО өзі анықтайды.  

 

                                                                                                      Қосымша 7 

Жоғары оқу орнынан кейінгі мемлекеттік  

жалпыға міндетті білім беру стандарты 

 

Ғылыми-зерттеу бағыты бойынша доктарантура бойынша 

білім беру бағдарламасының құрылымы 

 

№ Қызмет көрсету түрлері мен пәндер 

циклының атаулары 

Жалпы еңбек сыйымдылық 

академиялық сағаттар 

бойынша 

академиялық 

кредиттер бойынша 

1 2 3 4 

1. Жалпыға білім беру компоненті  1080  36   

1.1 Базылық пәндердің циклы (БП)   

1) ЖОО компоненті   

2) Таңдадау бойынша компонет   

3) Педагогикалық тәжрибеден өту   

1.2 Профилдік пәндер циклы (ПП)   

1) ЖОО компоненті   

2) Таңдадау бойынша компонет   

3) Зерттеулік тәжрибеден өту   

2. Ғылыми-зерттеу жұмысы 6000 200 

1) Докторанттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы, оның ішіне докторлық 

диссертацияның жазылуы және 

тәжрибен өту кіреді 

  

3 Оқытудың қосымша түрлері   

4 Қорытындылық аттестация 450 15 

1) Доқторлық диссертацияны жазу және 

қорғау 

450 15 

 Барлығы 7530 251 

 

 

Жоғары оқу орнының компоненті мен таңдау компоненті пәндерінің тізімін ЖОО өзі 

анықтайды. Бұл ретте еңбек нарығының қажеттілігі, жұмыс берушілердің үміттері, докторант-

тардың қажеттіліктері мен мүдделері ескеріледі. Пәндер мен модульдердің бағдарламалары, 
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әдетте, бірқатар білім салаларының түйіскен жерінде кадрларды даярлауды қамтамасыз ететін 

пәнаралық және мультидисциплинарлық сипатқа ие. 

Философия докторын (PhD) даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық 

бағыты бар және іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу дайындығын және жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми сала үшін ғылымның тиісті бағыт-

тары бойынша пәндерді тереңдетіп оқытуды көздейді. 

Докторантураның білім беру бағдарламалары кәсіби даярлық бөлігінде PhD докторларын 

даярлаудың аккредиттелген бағдарламаларын іске асыратын шетелдік жоғары оқу орындары 

мен ғылыми орталықтардың тәжірибесін зерделеу негізінде әзірленген. Тәжірибе ғылыми, ғы-

лыми-педагогикалық және кәсіби қызметтің практикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатын-

да жүргізіледі. Докторантураның білім беру бағдарламасы педагогикалық және зерттеу тәжіри-

бесін қамтиды. 

Педагогикалық практика кезінде докторанттар қажет болған жағдайда бакалавриат пен 

магистратурада сабақ өткізуге тартылады. 

Докторанттың зерттеу тәжірибесі отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, 

әдіснамалық және технологиялық жетістіктерін зерттеу, сондай-ақ тәжірибелік дағдыларды 

бекіту, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдану, диссертациялық зерттеуде тәжіри-

белік деректерді өңдеу және интерпретациялау мақсатында жүргізіледі. 

Докторантураның білім беру бағдарламасының ғылыми компоненті докторанттың ғылы-

ми-зерттеу (бұдан әрі - ДҒЗЖ), Ғылыми жарияланымдардан, докторлық диссертацияны жазу 

мен қорғаудан құралады. Ғылыми компоненттер көлемі докторантураның білім беру бағдарла-

масының жалпы көлемінің 64% - ын немесе 115 академиялық кредиттерді құрайды. 

ДҒЗЖ шеңберінде докторанттың жеке жұмыс жоспарында инновациялық технологиялар-

мен және өндірістердің жаңа түрлерімен танысу үшін тиісті саладағы немесе қызмет салалары-

ның ғылыми ұйымдарда және (немесе) ұйымдарында, оның ішінде шетелде ғылыми тағылым-

дамадан міндетті түрде өту көзделеді. Шетелдік тағылымдамадан өту мерзімін ЖОО өзі 

анықтайды. 

Докторантураның білім беру бағдарламалары модульдік оқыту принципі бойынша құры-

лады. Қорытынды аттестаттау 12 академиялық несиені немесе докторантураның білім беру 

бағдарламасының жалпы көлемінің 6% құрайды және докторлық диссертацияны жазу және 

қорғау түрінде жүргізіледі. 

 

2. Элективті пәндер каталогы 

 

Элективті пәндер каталогы оқудың барлық кезеңіне қалыптасады, бірақ тұрақты емес, ғы-

лым мен өндірістің қажеттіліктеріне, докторант пен оның ғылыми кеңесшісінің қалауына, ПОҚ 

академиялық алмасуына және қазіргі заманғы кәсіби курстарды, жетекші мамандарды, әлемнің 

жетекші университеттерін тыңдау мүмкіндігіне сәйкес өзгертілуі мүмкін. ЭКК жеке құжат 

түрінде әзірленеді және шығарылады. 

 

3. Модульдік оқу жоспары 

 

Модульдік оқу жоспары 2-қосымшада көрсетілген.  Білім беру бағдарламасының барлық 

модульдері вариативті болып табылады. МД 01, МД 03, МЭИ Д04 модульдері вариативті болып 

табылады, бірақ міндетті түрде оқытылады және оларды оқу аяқталғаннан кейін білім алушы-



10 

лар болашақ бітірушінің негізгі құзыреттілігін алады. Сонымен қатар, олар үшін қандай да бір 

арнайы құзыреттіліктерді алу үшін вариативті компонент пәндерін таңдау мүмкіндігі беріледі. 

Мысалы, МЭД 01 модулінде – ғылыми зерттеулер әдістемесі, білім алушы "электромеханика-

лық жүйелерді математикалық модельдеу", "жел қондырғыларының элементтерін математика-

лық модельдеу" пәндерін таңдай алады, электр жүйелерін модельдеу үшін заманауи математи-

калық қосымшаларды зерттеушінің құзыреттілігін меңгере алады.  

Көптеген модульдерде дайындық бағыттарының кең таңдауы беріледі, әдетте, екі немесе 

үш пән таңдалады. 

Дайындықтың таңдалған бағытына тән арнайы құзыреттер МЭД 02-1 "жаңартылатын 

энергия көздері", МЭЭ-Д02-2 "Электр желілері мен жүйелері" және МЭЭ-Д02-3 "Электр жетегі 

және технологиялық кешендерді автоматтандыру"модульдерін зерделеумен бекітіледі. Докто-

ранттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдістемелік 

және технологиялық жетістіктерін зерттеу, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін 

қолданудың тәжірибелік дағдыларын бекіту, диссертациялық зерттеуде эксперименталды де-

ректерді өңдеу және интерпретациялау мақсатында жүргізіледі. 

МЭЭ Д03 модулінде Кәсіби құзыреттілік тұрғысынан ғылыми-зерттеу жұмысына елеулі 

көңіл бөлінеді. Ғылыми-зерттеу Эксперименталды-зерттеу жұмысының нәтижелерін әрбір өту 

кезеңінің соңында докторант қысқаша есеп түрінде ресімдейді. ҒЗЖ шеңберінде докторанттың 

жеке жұмыс жоспарында Міндетті түрде ғылыми тағылымдамадан, соның ішінде шетелде 

тағылымдамадан өту көзделеді. АЭжБУ (мамандандырылған ҰЗ) зертханаларында және 

өндірісіндегі эксперименталды зерттеулердің әр түрлілігі: сынау, баптау, режимдік зерттеулер 

докторантқа докторлық диссертацияны жазу үшін материалдар дайындауға мүмкіндік береді.  

8D07101 модульдік білім беру бағдарламасы Электр энергетикасы электр энергетикасына 

сәйкес келетін зерттеулердің кең ауқымын таңдауға мүмкіндік береді: 

1. Өнеркәсіптік электр энергетикалық құрылғылар мен қондырғыларда энергетикалық ре-

сурстарды сақтаудың ғылыми негіздерін әзірлеу. 

2. Энергия тасымалдағыштарды генерациялау және трансформациялау үшін электр қон-

дырғылары мен жүйелерінің сұлбаларын оңтайландыру. 

3. Электр энергиясын өндіру, беру және тарату процестерін теориялық және экспери-

менттік зерттеу.  

4. Электр сұлбалары мен қондырғыларын олардың техникалық-экономикалық сипаттама-

ларын жақсарту, энергетикалық ресурстарды үнемдеу мақсатында есептеу әдістерін жетілдіру. 

5. Жақсартылған пайдалану және техникалық-экономикалық сипаттамалары бар электр 

беру және электр пайдалану қондырғыларының жаңа құрылымдарын әзірлеу. 

6. Энергетикалық ресурстарды үнемдеу және технологиялық процестерде өнім сапасын 

жақсарту мақсатында электр технологиялық процестердің параметрлерін оңтайландыру және 

электр энергиясын пайдаланатын қондырғылардың оңтайлы схемаларын әзірлеу. 

7. Электр энергиясын пайдаланатын аппараттарды әзірлеу және жетілдіру және қоршаған 

ортаны қорғау үшін оңтайлы электр жүйелерін құру. 

8. Электр технологиялық жүйелердегі қарқынды энергия үнемдеудің теориялық ас-

пектілері мен әдістерін әзірлеу. 

9. Инновациялық Электр қондырғыларын құрудың теориялық негіздерін әзірлеу. 
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4. Траекторияны таңдау тәсілі 

 

Білім беру бағдарламасының модульдері "көлденең-тік" схемаға ие. Модульдер негізінен 

вариативті компоненттен тұрады. Модульді оқып болғаннан кейін оқу нәтижелері модульдің 

таңдалған вариативті компонентіне байланысты өзгеруі мүмкін. Вариативті бөлім Қорытынды 

аттестаттауға дейін оқу траекториясын өзгерту мүмкіндігін қалдырады. 

Білім беру бағдарламасын қалыптастырудың мұндай схемасы докторантқа элективті пән-

дер каталогында және базалық оқу жоспарында көрсетілген пәндерді таңдауда еркіндік береді, 

әрбір докторанттың өзінің Жеке оқу жоспарын қалыптастыруға жеке қатысуы, докторанттарға 

білім беру траекториясын таңдауда жәрдемдесетін академиялық және ғылыми кеңесшілерді оқу 

процесіне тарту. 

Таңдалған білім траекториясын іске асыру нәтижесінде қажетті құзыреттер алынуы тиіс. 

Жеке білім беру траекториясы міндетті (ЖОО), вариативті, түзету және ұйымдастыру бөлім-

дерінен тұрады. Міндетті бөлім МЖБС сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім 

беру бағдарламасының құрылымына сәйкес келетін негізгі модульдерді қамтиды. Вариативтік 

бөлім модульдер мен олардың құрамдас бөліктерінің жиынтығын қамтиды, оларды докторант 

оқытудың қызықты бағыттарына байланысты зерттеу үшін таңдайды. білім беру траекториясын 

таңдауда докторанттарға ықпал ететін академиялық және ғылыми консультанттарды оқу про-

цесіне тарту. Міндетті және вариативті бөлім оқыту мазмұнын анықтауға бағытталған. Бірінші 

оқу семестрінен бастап докторант оқытудың мамандануын таңдайды және білім беру бағдарла-

масының вариативті бөлімінде арнайы дайындық модульдерінің пәндерін таңдайды, олар шын 

мәнінде оқу үшін міндетті болып табылады. 

Түзету бөлімі білім алушыларға модульдердің вариативті бөлігінің пәндерін таңдауда 

олардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, көмек көрсетуді, сондай-ақ ұйымдастыру бөлімін 

анықтауды қарастырады. Ұйымдастыру бөліміне жүйенің келесі компоненттері кіреді: форма-

лар, әдістер, технологиялар, құралдар, таңдалған мазмұнды зерделеуді бақылау. 4.1-кестеде 

ұйымдастырушылық компоненттер және ЖББТ алынған. 

 

              4.1-кестеде оқытудың ЖББТ ұйымдастыру компоненттері көрсетілген.        

Асинхронды элементтер 
Асинхронды оқумен 

қамтамассыздандыру 

Асинхрондылықты қамтамасыз ететін 

құралдар 

1. Докторанттың өзіндік 

жұмысы 

2. Вариативті компонент 

пәндерін таңдау  

3. Академиялық алмасу 

және ғылыми 

тағылымдамалар 

аясында қосымша 

дайындық профилін 

таңдау 

МДОБ, ИТЭиТТ 

Жұмыс оқу жоспары;  

Сабақ кестесі;  

ДӨЖ оқытушыларының кеңес беру 

кестесі; оқу жоспарының орындалуын 

бақылау 

Ғылыми кеңесші Докторанттың жеке оқу жоспары 

Мұғалімдер 

ПОӘК, тапсырмаларды орындау және тап-

сыру кестесі, ұсынылатын әдебиеттер 

тізімі 

Докторанттар 
Кітапхана, электрондық басылымдар, Ин-

тернет, силлабустар 

 

4.2 кестеде оқытудың ЖББТ мазмұнды компоненті көрсетілген. Мазмұнды компонент же-

ке білім беру технологиясын қалыптастыру нұсқаларын нақтылайды. Білім беру бағдарламасы 
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шеңберінде Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру, қосымша пәндер (кредиттер) жинағын 

алу, шетелдік тағылымдамаларда СҒЗЖ орындау мүмкін. 

 

4.2 кесте - Оқытудың ИОТ мазмұнды компоненті 

ЖББТ нұсқалары Оқытудың асинхронды 

қамтамассыздандыру 

Асинхрондылықты қамтамасыз 

ететін құралдар 

Құзыреттердің жеке 

жиынтығы 

Ғылыми кеңесші, Докта-

ранттар 

Докторанттың жеке оқу жоспары 

Кафедралар,  ғылыми 

кеңесшілер  

Вариативті пәндер жиынтығы, док-

торанттың жеке жұмыс жоспары 

Деканат Оқу жұмыс жоспары 

Дайындық бейінін нақты-

лау (РГР, КЖ, ғылыми-

зерттеу жұмысы) докто-

ранттың ғылыми кеңесшісі 

докторанттың жеке оқу 

жоспары 

Ғылыми кеңесші, Докта-

ранттар 

Докторанттың жеке оқу жоспары 

Кафедралар,  ғылыми 

кеңесшілер 

КЖ тақырыбы, ЕГЖ тақырыбы, 

ДҒЗЖ тақырыбы 

Пәндерді игерудің жеке 

деңгейі (жоғары, орта, 

төмен) 

Ғылыми кеңесші, Докта-

ранттар 

Пәндерді игерудің жеке деңгейі 

(жоғары, орта, төмен) Ғылыми 

кеңесші, докторанттар бағалаудың 

балдық-рейтингтік жүйесі туралы 

ереже, тапсырмаларды орындау 

кестесі, ғылыми-зерттеу жұмысы, 

тәжірибе, тағылымдама 

Практика барысында 

кәсіби қызметке кәсіби 

бейімделу 

Докторанттар, кафедр-

лар, ғылыми  

кеңесшілер, деканат 

Практика, тағылымдама барысында 

кәсіби қызметке кәсіби бейімделу 

докторанттар, кафедралар, ғылыми 

кеңесшілер, практика, тағылымда-

малар бағдарламасының деканаты, 

практика базалары бойынша 

кәсіпорындармен келісім-шарттар, 

ғылыми орталықтармен келісім-

шарттар, тәжірибе мен тағылымда-

маға жеке тапсырмаларды қалыпта-

стыру 

Кәсіби құзыреттіліктің 

кеңейтілген жинағы (қо-

сымша дайындық бейінін 

таңдау) 

Ғылыми кеңесші, докта-

ранттар 

Докторанттың жеке оқу жоспары  

Деканат, докторанттар, 

ғылыми кеңесшілер, 

АЭжБУ Халықаралық 

бөлімі 

Бейсызық кесте, қосымша оқу про-

филінің негізгі білім беру бағдар-

ламасы, кәсіби біліктілікті арттыру 

курстары, тағылымдамалар, акаде-

миялық ұтқырлық шеңберінде пән-

дер (кредиттер) тізбесі 

 

Вариативті компоненттің базалық және бейіндеуші пәндерінің циклдерін оқып үйренуді 

докторант таңдаған дайындық бағытына сәйкес жүзеге асырады. Вариативті пәндерді таңдау 

кезінде докторлық диссертацияның жұмыс бағыты және ғылыми кеңесшінің кеңестері 

ескеріледі. Болашақ маманды даярлаудың нақты бағыты МЭЭ-Д02-1, МЭЭ-Д02-2 және МЭЭ-
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Д02-3 модульдерін зерделеумен қалыптасады. Бұл модульдерді оқыту дайындық 

(мамандандыру) бағытын таңдауда міндетті. Теориялық дайындық аяқталғаннан кейін 

қорытынды аттестаттауға дайындық жүргізіледі, зерттеу практикасы, СҒЗЖ, педагогикалық 

практика орындалады, зерттеу практикасынан өту және СҒЗЖ орындау кезеңінде 

диссертацияның нақты толтырылуымен сұрақтар шешіледі.  

Осылайша, пәндерді таңдағаннан кейін докторанттар бірінші және екінші семестрде 18 

кредит бойынша білім алады. Сонымен қатар оқытудың қосымша түрлері педагогикалық және 

зерттеу практикасы, ғылыми-зерттеу жұмысы және қорытынды аттестаттау меңгерілуі тиіс. 

Педагогикалық практика бітіруші кафедраларда өтеді, практика міндеттерін орындау 

барысында докторанттар педагогикалық қызметтің барлық түрлерімен танысады, топта жұмыс 

істейді, практика жетекшісінің басшылығымен практикалық және зертханалық сабақтар 

өткізеді, бірнеше алдын ала дайындалған ашық дәрістер өткізеді, олар практика бойынша 

есептерді қорғау үдерісінде талқыланады, педагогикалық практикадан өту кезеңінде 

инновациялық білім беру технологиялары бекітіледі, болашақ жоғары мектеп 

оқытушыларының педагогикалық шеберлігі тегістеледі.  

Білім беру бағдарламасының мүмкіндіктері үлкен, бағдарламаның вариативті бөлімінде  

бейінді пәндер циклінде қосымша модульдері мен пәндерін қалыптастырумен уақытқа сай 

мамандарды әр түрлі мамандықтар бойынша дайындауға болады.  
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1 Қосымша 

 

П1.1 кесте - Оқытылатын пәндер мен қалыптасатын құзыреттіліктер туралы мәліметтер 

 

№ Пәндер атаулары Пәндердің қысқаша мағлұматы (30-50 сөз) 
Кредиттер 

саны 

Оқыту 

нәтижелері 

(кодтар) 

Базалық пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

1 Техниканың философиялық мәселелері 

Курста ғылым философиясының жалпы мәселелері, кең әлеуметтік-мәдени контекстегі 

және тарихи дамудағы ғылымды меңгеру, ғылымның қазіргі даму кезеңінде пайда 

болатын негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді талдау оқытылады. 

Жалпыадамзаттық мәдениеттің бөлігі ретінде Ғылым философиясын терең ұғынуға 

негізделген пәнаралық, көпмәдени дүниетаным дағдылары қалыптасады. 5 РО-1, РО-10 

5 ОН-1 

11 Педагогикалық практика 

Докторанттардың педагогикалық практикасы докторанттарды дайындаудың жалпы 

тұжырымдамасы шеңберінде жүзеге асырылады. Практиканың негізгі мақсаты 

педагогикалық қызметпен байланысты технологиялық дағдыларды қалыптастыру 

болып табылады. Докторанттың жеке тұлғасын әлеуметтендіру, оны ЖОО-да 

педагогикалық қызметке дайындау процесіне ықпал етеді. 

3 ОН-10, ОН-1 

    Барлығы ЖОО компоненті БП 13 8 
 

 
 

БП барлығы 8 
 

Кәсіптік пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

12 Ғылыми зерттеу практикасы 

Докторанттың зерттеу практикасының негізгі мақсаты отандық және шетелдік 

ғылымның теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктерін зерттеу, сонымен 

қатар ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолданудың тәжірибелік дағдыларын 

бекіту, диссертациялық зерттеуде тәжірибелік деректерді өңдеу және интерпретациялау 

болып табылады. 

8 ОН-1 

  
Барлығы ЖОО компоненті КП 8 

 
Таңдау бойынша компонент 

 Таңдау бойынша пәндер 1 (2 одан 1) таңдау  5 
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№ Пәндер атаулары Пәндердің қысқаша мағлұматы (30-50 сөз) 
Кредиттер 

саны 

Оқыту 

нәтижелері 

(кодтар) 

2 

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

Трансформаторларды, электр қозғалтқыштарды, электржетектерді және оларды қазіргі 

заманғы компьютерлік қосымшаларды қолдана отырып автоматты басқару жүйелерін 

модельдеу әдістері, нысандарды математикалық сипаттау және оны модельдеу 

процесінде қолдану, модельдеу нәтижелерін өңдеудің статикалық әдістері 

қарастырылады. Объектінің сипаттамасынан бастап математикалық модельді 

құрастыруға және эксперимент жүргізуге дейінгі модельдеу процесі. Оқу үрдісінде 

Математикалық компьютерлік қосымшалардың "Mathcad" және "MatLab"ең заманауи 

нұсқалары қолданылады. 

 
ОН-5 

Жел электрқондырғылар элементтерін мате-

матикалық модельдеу 

Жел қондырғыларының элементтерін математикалық модельдеу саласында тереңдетіл-

ген кәсіби білім алады. Математикалық модельдеудің мүмкіндіктері, математикалық 

модельдердің жіктелуі және олардың қолданылу аясы туралы түсінік алады. Мұндай 

принципті сапалы сұрақтарға математикалық модель жауап бере алады. 

 
ОН-6 

  
 

  5 
 

Арнайы пәндердің элективті модулі 

МЭЭДО2 арнайы пәндерді таңдау (12ден-4) 

 МЭЭДО2-1 Қайта жаңғыртылатын энергия көздері 15  

 Энергияның қоректендірудің көзін қайта 

жаңартудың потенциалын болжау  және 

бағалау әдістері 

Қысқа мерзімді экспедициялық өлшеулердің деректерін тірек станциясының 

деректеріне келтіру әдістемесін меңгереді. Жел агрегатын орнату орнында желге 

бақылауды ұйымдастыру және жүргізу тәжірибесіне ие болады. Гелиоэнергетикалық 

есептеулердің бағдарламалық қамтамасыз етуін зерттейді. Күн радиациясына 

мониторинг жүргізу үшін жел энергиясына мониторинг жүргізу үшін жүйелермен 

жұмыс істеу дағдысын алады. Гидроэнергетикалық ресурстарды есептеу және су 

ағынына мониторинг жүргізудің өлшеу жүйесін меңгереді. 

 ОН-7, ОН-8 

 Қазақстанда энергияны үнемдеу технологи-

ясының дамуы және мәселелері 

Жаһандық ауқымдағы энергетикалық тиімділіктің алғышарттарымен және энергия 

тиімділігі мен энергия үнемдеудің алғышарттарымен, электр желілерін зерттеу әдісте-

месімен, энергия тиімділігі бойынша техникалық шешімдермен, тарату электр 

желілеріндегі және электр энергиясын тұтынушылардағы электр энергиясы сапасының 

проблемаларымен, Электрмен жабдықтаудың сенімділігі бойынша негізгі талаптармен 

және оны арттыру әдістерімен, электр тұтыну режимдерін реттеу мәселелерімен, 

Қазақстанның заңнамалық базасымен танысу. 

 ОН-10 



16 

№ Пәндер атаулары Пәндердің қысқаша мағлұматы (30-50 сөз) 
Кредиттер 

саны 

Оқыту 

нәтижелері 

(кодтар) 

 

Электр энергияны түрлендіргіштерді  зама-

науи басқару 

Күштік электроника элементтерінің негізгі типтері және түрлендіргіш құрылғыларды 

құру принциптері, мысалы айнымалы токтың тұрақты, тұрақты токтан айнымалы ток-

тың түрлендіргіштері, жиілік түрлендіргіштері және т. б. көп көңіл жиілік түр-

лендіргіштерінің типтеріне, олардың типтеріне, күш элементтеріне және құрылым 

принциптеріне бөлінеді. Сонымен қатар көп деңгейлі ӨСБ, олардың басқару жүйесі, 

драйверлер қарастырылды. 

 
ОН-11,  

ОН-10 

 МЭЭДО2-2 Электр тораптары мен жүйелері 15  

  

Өтемделген, басқарылатын және икемді 

асқын кернеулі желілер 

 

АЖК электр таратудың компенсацияланған және басқарылатын желілерінің жұмыс 

істеу принциптері, және олардың кернеу мен реактивті қуаттың таралуына әсері. Ұзын 

желілердің теңдеуі және оның толқындық сипаттамасы. Идеалданган желі мен табиғи 

қуаттың теңдеуі. Идеалданған желінің векторлық және шеңберлік диаграммалары. 

Басқару реакторлары бар электр желілері арқылы электр энергиясын беру. Шағын 

басқарылатын айнымалы ток желілері. 

 ОН-3 

 Асқын кернеулі желілердің құрылымы, пара-

метрлері және өткізу қабілеті 

Электр энергиясын аса жоғары кернеуде (АЖК) алыс қашықтықтарға беру теориясы. 

Қазіргі АЖК электр желілерінің түрлері және жіктелуі. Тіреуіштердің, сымдардың па-

раметрлері және дизайн ерекшеліктері және артық жүктемеден қорғау. Өткізу қабілеті 

туралы түсінік. АЖК заманауи желілерін жобалаудың өткізу қабілеттілігін және оған 

әсерін бағалау критерийлері. Негізгі құрылымдық параметрлер және механикалық 

есептеу негіздері. 

 
ОН-4 

 

 Айнымалы ток электр беріліс желілердегі 

статистикалық өтімдеуге арналған құрылғы-

лар 

Статикалық компенсаторлық құрылғылардың қасиеттері мен сипаттамаларын, оларды 

есептеу және параметрлерді таңдау әдістерін зерттеу. Статистикалық тиристорлы ком-

пенсаторлар. Асинхронды компенсаторлардың схемалары мен жұмыс принципі. 

Басқарылмайтын бойлық компенсациялық құрылғылар. Бойлық компенсация үшін 

басқарылатын құрылғылар. «Интегралды реттегіш» көмегімен электр желісінің белсенді 

және реактивті қуатын интегралды реттеу. 

 ОН-5 

 МЭЭДО2-3 Технологиялық кешендердің электр жетегі және автоматтандырылуы 15  

 Типтік технологиялық процестерді 

автоматтандыру 

Қазіргі өнеркәсіптік өндірістердегі технологиялық процестердің ауқымы мен 

күрделілігімен, жекелеген қондырғылар мен қондырғылардың қуаттылығының 

жоғарылауымен, қарқынды, жоғары жылдамдықты режимдерді қолданумен, өнім 

сапасына, қызметкерлердің қауіпсіздігіне, жабдықтардың қауіпсіздігі мен қоршаған 

ортаға қойылатын талаптардың жоғарылауымен сипатталады. Күрделі өндірістік 

нысандардың экономикалық, сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуін тек мінсіз принциптер 

мен техникалық құралдардың көмегімен қамтамасыз етуге болады. 

 ОН-2 

 Ортадан тепкіш механизмдердің электр же-

тегінің энергия тиімділігін арттыру әдістері 

Орталықтан теККіш жүктемелердің ерекшеліктері және энергияның шығынын азайта-

тын объектіге бағытталған электр жетегі жүйесін құру нұсқалары зерттелген. Ол үшін 
 

ОН-6, ОН-7,  

ОН-8 
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№ Пәндер атаулары Пәндердің қысқаша мағлұматы (30-50 сөз) 
Кредиттер 

саны 

Оқыту 

нәтижелері 

(кодтар) 

параметрлерді есептеу, статикалық және динамикалық сипаттамалар, әр түрлі мақсат-

тарға арналған автоматтандырылған электр жетегінің элементтерін таңдау берілген. 

Теориялық білімді қуатты зертханалық жұмыспен жүреді. Заманауи стендтер дәлелден-

ген әдістерді қолдана отырып, электр жетектерінде зерттеулерді ең жоғары деңгейде 

жүргізуге мүмкіндік береді. 

 Электр жетегінің қазіргі заманғы кешенді 

энергия үнемдеушілері 

 Қазіргі заманғы толықтай энергия үнемдейтін электр жетектерін алудың даму тенден-

циясы, мақсаты, құрамы, біліктілігі және блок-модульдік қағидалары қарастырылған 

және тұрақты ток қозғалтқыштары мен асинхронды және синхронды қозғалтқыштар 

негізінде көп таралған төмен вольтты және жоғары вольтты толық электр жетектерінің 

жұмыс принциптері, элементтер негіздері, негізгі сипаттамалары және жұмыс режим-

дері талданады. 

 ОН-10, ОН-9 

  Барлығы КП компоненті 15  

  Барлық КП 36  
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П3.1 Бітірушінің білім беру бағдарламасын меңгергеннен кейін білуі керек құзірет-

тері 

 

8D07101 «Электр энергиясы» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері Ұлт-

тық және салалық біліктілік шеңберіне, кәсіби стандарттарға сәйкес құзыреттер арқылы 

көрсетіледі және Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік шеңберімен келісіл-

ген және құзыреттер арқылы көрінеді. Оқыту нәтижелері барлық бағдарлама деңгейінде де, 

модуль деңгейінде де жеке пән ретінде қалыптастырылады. 

Үшінші деңгейдің дескрипторлары: 

1) оқу саласы туралы жүйелі түрде түсіну, осы салада қолданылатын зерттеу әдістері 

мен дағдыларын көрсету; 

2) ғылыми зерттеулердің кешенді процесін жоспарлау, әзірлеу, енгізу және реттеу;  

3) ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайықты болуы мүмкін ғылыми са-

ланың шекараларын кеңейтуге өзіндік зерттеулерімен үлес қосуға;  

4) жаңа және күрделі идеяларды сыни тұрғыдан талдау, бағалау және синтездеу;  

5) өз білімі мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және жалпы жұрт-

шылыққа жеткізуге; 

6) білімге негізделген қоғамның дамуына ықпал ету. 

8D07101 «Энергетика» білім беру бағдарламасы бойынша ғылыми-педагогикалық док-

торантура түлектерінің негізгі құзыреттеріне қойылатын жалпы талаптар: 

міндетті: 

1) идеяңыз бар: 

- ғылым дамуының негізгі кезеңдері және парадигмалардың ауысуы туралы; 

- жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының пәні, дүни-

етанымы және әдіснамалық ерекшелігі туралы; 

- тиісті білім саласының ғылыми мектептері, олардың теориялық және практикалық да-

муы туралы; 

- тиісті саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары ту-

ралы; 

- ғылыми әзірлемелерді практикалық қызметке енгізу механизмі туралы; 

- ғылыми қоғамдастықтағы өзара әрекеттестік нормалары туралы;  

- ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми этикасы туралы. 

2) білу және түсіну: 

- жаһандану және интернационализация жағдайындағы отандық ғылымның даму тен-

денциялары, бағыттары мен заңдылықтары; 

- ғылыми таным әдіснамасы; 

- тиісті саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктері; 

- ғылым мен білімнің әлеуметтік жауаККершілігін; 

- ғылыми байланыстар мен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін шет тілін 

жетік білу; 

3) жасай алу: 

- зерттеу процесін ұйымдастырады, жоспарлайды және жүзеге асырады; 

- зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдау, бағалау және са-

лыстыру және қорытынды жасау; 

- әр түрлі көздерден алынған ақпаратты талдау және өңдеу; 

- заманауи теориялар мен талдау әдістеріне негізделген академиялық тұтастықпен си-

патталған тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізу; 

- өздерінің жаңа ғылыми идеяларын қалыптастырады, өз білімі мен идеяларын ғылыми 

қоғамдастыққа жеткізеді, ғылыми білімнің шекарасын кеңейтеді; 

- заманауи зерттеу әдістемесін таңдау және тиімді қолдану; 

- болашақ кәсіби дамуыңызды жоспарлау және болжау. 
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4) дағдылары болуы керек: 

- әр түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау және салыстыру;  

- аналитикалық және эксперименттік ғылыми қызмет; 

- зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжау; 

- халықаралық ғылыми форумдарда, конференциялар мен семинарларда шешендік және 

көпшілік алдында сөз сөйлеу; 

- ғылыми жазу және ғылыми байланыс; 

- зерттеу процестерін жоспарлау, үйлестіру және енгізу; 

- зерттеу аймағын жүйелі түрде түсіну және таңдалған ғылыми әдістердің тиімділігі мен 

тиімділігі; 

- ғылыми іс-шараларға, отандық және халықаралық іргелі ғылыми жобаларға қатысу;  

- көшбасшылық және топтық көшбасшылық; 

- ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметке жауаККершілікпен және шығармашы-

лықпен қарау; 

- ғылыми ақпараттар мен әзірлемелерге зияткерлік меншік құқығын қорғайтын, замана-

уи ақпараттық және инновациялық технологияларды қолдана отырып, ғылыми ақпараттарды 

беру және патент іздеуді жүргізу; 

- шет тіліндегі еркін байланыс. 

5) құзыретті: 

- ақпараттық ағындардың тез жаңаруы және өсуі жағдайында ғылыми және ғылыми-

педагогикалық қызмет саласында; 

- теориялық және тәжірибелік ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде; 

ғылыми зерттеулердегі теориялық және қолданбалы есептерді тұжырымдау мен 

шешуде; 

- сәйкес саладағы мәселелерге кәсіби және жан-жақты талдау жүргізу кезінде; 

- тұлғааралық қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелерінде; 

университетті мамандар даярлау мәселелері бойынша; 

- ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізу кезінде; 

- үздіксіз кәсіби өсуді қамтамасыз ету. 

 8D07101 Электр энергетикасы бойынша білім беру бағдарламасының оқу нәтижелері 

P3.1 кестесінде келтірілген. 

 

 

П3.1- кесте.  «Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері 

 

 

Оқыту нәти-

желері-нің 

коды 

Оқыту нәтижелері-нің коды 

Оқыту нәтижелері  

ОН-01 Техниканың даму теориясы мен практикасы бойынша, оның философиялық мәсе-

лелері туралы білімге негізделген интеллектуалды деңгейіңізді көрсету, бұл дүни-

етанымның және жоғары санатты маман даярлаудың тұжырымдамалық-

әдістемелік процесінің қажетті бөлігі болып табылады. Экологиялық, әлеуметтік, 

этикалық және басқа салдарды болжау үшін заманауи ғылыми-техникалық про-

гресс мәселелерін талдаудың философиялық және аксиологиялық әдістемесін иге-

ру. 

ОН-02 Қазіргі компьютерлік қосымшаларды қолдана отырып, трансформаторларды, 

электр қозғалтқыштарын, электр жетектерін және автоматты басқару жүйелерін 

модельдеу әдістерін, объектілерді математикалық сипаттауды және оны 

модельдеу процесінде қолдануды, модельдеу нәтижелерін өңдеудің статистикалық 

әдістерін және модельдеу процесін объектіні сипаттаудан бастап математикалық 

модель құруға және эксперимент жүргізуге талдау жасау. 
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Оқыту 

нәтижелері-

нің коды 

 

Оқыту нәтижелері  

ОН-03 Жел турбинасының компоненттерін математикалық модельдеу саласындағы терең 

кәсіби білімдерін көрсету. Математикалық модельдеу мүмкіндіктері, 

математикалық модельдердің жіктелуі және олардың қолданылуы туралы 

идеяларды көрсету. Олар математикалық модель қандай негізгі сапалы сұрақтарға 

жауап бере алады. Жел энергетикасындағы мәселелерді шешуде ыдырау, абстрак-

циялаудың практикалық дағдыларын дамыту. 

ОН -04 Қысқа мерзімді далалық өлшеулерден деректерді эталондық станцияның 

деректеріне келтіру техникасын игеру. Ұсынылатын жел турбинасын орнату 

орнында жел бақылауын ұйымдастыру және жүргізу тәжірибесін жинаңыз. 

Гидроэнергетикалық ресурстарды есептеу әдісін және судың ағынын бақылаудың 

өлшеу жүйесін меңгеру. 

ОН -05 Әлемдік масштабтағы энергия тиімділігінің алғышарттары мен энергия тиімділігі 

мен энергияны үнемдеудің алғышарттары, электр желілерін зерттеу әдістері, 

энергия тиімділігіне арналған техникалық шешімдер, таратушы электр желілері 

мен электр энергиясын тұтынушылар үшін электр энергиясының сапасы 

мәселелері, электрмен жабдықтау сенімділігіне қойылатын негізгі талаптар және 

оны арттыру әдістері, сұрақтар энергия тұтынуды реттеу, Қазақстанның 

заңнамалық базасы. 

ОН -06 Қуатты электроника элементтерінің негізгі түрлерін және түрлендіргіш 

құрылғылардың құрылу принциптерін, мысалы, тұрақты токтан айнымалы токқа, 

жиілікті түрлендіргіштерге және т.б. 

ОН -07 Өте жоғары кернеуде (ӨЖК) компенсацияланған және басқарылатын (икемді) 

электр желілерінің құрылысы, жұмыс істеу қағидаларын және олардың кернеу мен 

реактивті қуаттың таралуына әсері, ұзын сызықтың теңдеулері және оның 

толқындық сипаттамалары. 

ОН -08 Өте жоғары кернеуде (ӨЖК) электр энергиясын алыс қашықтықтарға беру 

теориясын игеру. Қазіргі ӨЖК электр беру желілерінің түрлері және жіктелуі. 

Тіреуіштердің, сымдардың параметрлері және дизайн ерекшеліктері және артық 

жүктемеден қорғау. Өткізу қабілеті туралы түсінік. ӨЖК заманауи желілерін 

жобалаудың өткізу қабілеттілігін және оған әсерін бағалау критерийлері. Негізгі 

құрылымдық параметрлер және механикалық есептеу негіздері. 

 

ОН -09 Статикалық компенсаторлық құрылғылардың қасиеттері мен сипаттамаларын, 

оларды есептеу және параметрлерді таңдау әдістерін зерттеу. Статистикалық 

тиристорлы компенсаторлар. Асинхронды компенсаторлардың схемалары мен 

жұмыс принципі. Басқарылмайтын бойлық компенсациялық құрылғылар. Бойлық 

компенсация үшін басқарылатын құрылғылар. «Интегралды реттегіш» көмегімен 

электр желісінің белсенді және реактивті қуатын интегралды реттеу. 

 

ОН -10 Технологиялық процестердің ауқымы мен күрделілігінің өсуімен, жекелеген 

агрегаттар мен қондырғылардың қуат сыйымдылығының ұлғаюымен, қарқынды, 

жоғары жылдамдықты режимдерді қолданумен, өнім сапасына, қызметкерлер 

қауіпсіздігіне, жабдықтардың қауіпсіздігі мен қоршаған ортаға қойылатын 

талаптармен сипатталатын заманауи өндірістік өндіріс туралы терең білімді 

көрсетіңіз. Күрделі өндірістік нысандардың экономикалық, сенімді және қауіпсіз 

жұмыс істеуін тек мінсіз принциптер мен техникалық құралдардың көмегімен 

қамтамасыз етуге болады. 
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ОН -11 Орталықтан тепкіш жүктемелердің ерекшеліктерін және энергияны жоғалтуды 

азайтатын объектіге бағытталған электр жетегі жүйесін құру нұсқаларын және 

параметрлерді, статикалық және динамикалық сипаттамаларды есептеу әдістерін, 

әртүрлі мақсаттарға арналған автоматтандырылған электр жетегінің элементтерін 

таңдауды талдаңыз. 

 

 

8D07101 «Энергетика» мамандығы бойынша ғылыми-педагогикалық докторантура 

бағдарламасын игеру нәтижесінде түлек мыналарды қалыптастыруы керек: оқытудың нақты 

бағытына тәуелді болмайтын жалпыға бірдей құзіреттілік; оқытудың бағытымен анықталатын 

жалпы кәсіби құзыреттілік; оқу саласындағы докторлық бағдарламаның бағытымен 

(профилімен) анықталған кәсіби құзіреттілік. 

8D07101 «Энергетика» докторлық бағдарламасын игерген түлектің келесі әмбебап 

құзыреттері болуы керек: 

- заманауи ғылыми жетістіктерді сыни тұрғыдан талдау және бағалау, ғылыми және 

практикалық мәселелерді шешуде, соның ішінде пәнаралық салада жаңа идеялар қалыптастыру 

(ӘҚ -1); 

- тарих пен философия ғылымындағы білімді қолдана отырып, біртұтас жүйелі ғылыми 

дүниетанымға негізделген жан-жақты зерттеулерді, соның ішінде пәнаралық, жобалау және 

жүргізу мүмкіндігі (Ұлыбритания-2); 

- патенттік ізденістер жүргізу және ғылыми ақпараттар беру мен тәжірибені жинақтау, 

заманауи ақпараттық және инновациялық технологияларды қолдана отырып, ғылыми ашулар 

мен әзірлемелерге зияткерлік меншік құқығын қорғау (ӘҚ-3); 

- ғылыми және ғылыми-білім беру мәселелерін шешуде қазақстандық және халықаралық 

ғылыми-зерттеу топтарының жұмысына қатысуға дайындығы (ӘҚ-4); 

- ғылыми байланыстың заманауи әдістері мен технологияларын шет тілінде қолдануға 

дайындығы (ӘҚ-5); 

- кәсіби қызметтегі этикалық нормаларды ұстану, ғылыми және ғылыми-педагогикалық 

қызметке жауапкершілікпен және шығармашылықпен қарау (ӘҚ -6); 

- өзінің кәсіби және тұлғалық даму мәселелерін жоспарлау және шешу мүмкіндігі (ӘҚ -

7). 

8D07101 «Энергетика» докторлық бағдарламасын игерген түлектің келесі жалпы кәсіби 

құзыреттері болуы керек: 

- әртүрлі ғылыми теориялар мен идеяларды, аналитикалық және эксперименттік ғылыми 

жұмыстарды, зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжауды (ЖКҚ-1) сыни талдау, бағалау 

және салыстыру мүмкіндігі; 

- кәсіптік қызмет саласындағы теориялық және эксперименттік зерттеулердің ғылыми 

негізделген әдіснамасына ие болу (ЖКҚ-2); 

- ғылыми зерттеулердің мәдениетін білу, соның ішінде жаңа ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану (ЖКҚ-3); 

- ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін жасау және оларды тәуелсіз зерттеу 

қызметінде қолдану мүмкіндігі (ЖКҚ-4); 

- ғылыми-зерттеу тобының кәсіби қызметіндегі жұмысын ұйымдастыруға дайындығы 

(ЖКҚ-5); 

- халықаралық ғылыми форумдарда, конференциялар мен семинарларда шешендік және 

көпшілік алдында сөз сөйлеу (ЖКҚ-6); 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің негізгі білім беру бағдарламалары 

бойынша оқытушылық қызметке дайындық (ЖКҚ-7). 

8D07101 Электроэнергетика білім беру бағдарламасының философия докторы (Ph.D) 

келесі кәсіби құзыреттерге (компьютер) ие болуы керек: 

ғылыми-зерттеу қызметі үшін: 
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- кәсіби қызмет саласында ғылым мен техниканың алдыңғы қатарында тұрған электр 

энергетикасы саласындағы қазіргі теориялық және практикалық білімдерді қолдану мүмкіндігі 

(КК-1); 

- кәсіби мәселелердің шығармашылық шешімін таба білу, инновациялық шешімдер 

қабылдауға дайын болу (КК -2); 

- кәсіби қызмет барысында туындайтын проблемалардың жаратылыстану мәнін талдай 

білу (КК -3); 

- электр энергиясын өндіру, түрлендіру, бөлу және беру, электр процестерін 

оңтайландыру, энергияны үнемдеу, техникалық сынақтар мен (немесе) ғылыми тәжірибелер 

жүргізу, орындалған жұмыстардың нәтижелерін бағалау саласындағы заманауи зерттеу 

әдістерін қолдану мүмкіндігі және дайындығы (КК -4); 

- заманауи теориялар мен талдау әдістерінің негізінде академиялық тұтастықпен 

сипатталатын тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізу, зерттеу барысында туындайтын мәселелерді 

тұжырымдай және шеше білу; 

- заманауи қондырғылар мен құралдарды кәсіби түрде қолдана білу (докторлық 

бағдарламаның мақсаттарына сәйкес) (КК -6); 

- өзіндік жаңа ғылыми идеяларды құра білу, білім мен идеяларды ғылыми 

қауымдастыққа жеткізу, ғылыми білімнің шекарасын кеңейту (КК -7); 

- орындалған жұмыс нәтижелерін құжаттау, ұсыну және есеп беру мүмкіндігі (КК -8); 

- заманауи және перспективалы компьютерлік және ақпараттық технологияларды (КК -9) 

қолдануға дайын болу; 

- зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеуге, оларды тәуелсіз кәсіби зерттеу қызметінде 

қолдануға, олардың болашақтағы кәсіби дамуын жоспарлауға және болжауға дайын болу (КК -

10); 

- жылуэнергетика саласындағы ғылыми жобаларға заманауи ғылымның, техниканың 

және өндірістің жетістіктері негізінде сараптама жүргізуге дайын және сараптамалық сұрақ 

бойынша нақты практикалық ұсыныстар бар (КК -11); 

ұйымдастыру және басқару қызметі үшін: 

- зерттеу тобын басқаруға, шешім қабылдауға, жұмыс тәртібін анықтауға дайын болу 

(КК -12); 

- логикалық әдістерді қолдана отырып, келісілген шешімдерді қабылдауға дайын болуға 

дайын болу, кәсіби қызмет пен өзара әрекеттестіктің модельдерін құру (КК -13); 

- ұлттық масштабтағы ірі институционалдық құрылымдардың жұмыс істеуі мен дамуы 

стратегиясын құруды, оны іске асыру үшін жағдайларды ұйымдастыруды, қол жеткізуге 

жауапкершілікті көздейтін басқарушылық қызметке дайындық; 

нәтиже (КК -14); 

- белгісіздік жағдайында жұмыс істеуге дайын болу, күрделі шешімдерді тез қабылдау, 

сонымен қатар мәліметтер жетіспейтін шешімдер тұрақты көшбасшылықты көрсетеді (КК -15); 

білім беру қызметі үшін: 

- заманауи педагогикалық әдістер мен әдістерге негізделген арнайы пәндер бойынша 

университетте немесе колледжде дәріс, семинарлық және зертханалық сабақтарды өткізуге 

дайындық (КК -16); 

- ғылымның заманауи жетістіктері мен алдыңғы қатарлы технологияларды 

педагогикалық қызметке қолдануға дайындығы (КК -17); 

- оқу жоспарларын әзірлеуге даярлық және кәсіби саладағы пәндерді әдістемелік 

қамтамасыз ету (КК -18); 
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П3.2. Модульдік білім беру бағдарламасының мазмұны. Модульдердің сипаттамасы 

(құзыреттілік матрицасы) 

 

Модульдік оқытудың әдіснамалық негізі модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу 

қағидалары, әдістемесі мен тәртібі болып табылады. 

Оқыту нәтижелерінің тиімділігіне модульдік қағидат бойынша білім беру 

бағдарламалары, сондай-ақ оқу жоспарлары мен оқу пәндері қалыптасатын кешенді тәсілді 

сақтау арқылы қол жеткізіледі.  

Әрбір модульдің мазмұны мен көлемі дидактикалық мақсаттарға, білім алушылардың 

бейіндік және деңгейлеп саралануына байланысты өзгеріп отырады және оқытудың барлық 

бағдарламасы автономды ұйымдастыру-әдістемелік модульдерге құрылған. Кестеде 

модульдерде оқылатын модульдер мен құзыреттер тізімі келтірілген.  

Модульдерді қалыптастыру және мазмұны білім алушылар үшін оқу траекториясын 

таңдауда және еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттыратын арнайы кәсіби 

құзыреттіліктерді алуда қажетті икемділік пен еркіндік деңгейін қамтамасыз етеді.   

Білім беру бағдарламасының құрылымын, нақты пәнді және олардың мазмұнын құрудағы 

жүйелі тәсіл логикалық бірізділікті сақтау және модульдерді зерделеуді келісу және пәнаралық 

және модульаралық байланысты қамтамасыз ету арқылы көрсетіледі. Модульдер негізінен 

вариативті компоненттен тұрады. Модульді оқып болғаннан кейін оқу нәтижелері таңдалған 

вариативті компонентке байланысты өзгеруі мүмкін. Вариативті бөлім оқу траекториясын өз-

герту мүмкіндігін қалдырады.  

Білім беру бағдарламасының модульдері логикалық өзара байланысты пәндерді білдіреді 

және оқытудың белгілі бір нәтижесіне, яғни құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған (П3.2 

кесте). Олар докторанттардың, жоғары мектептің, еңбек нарығының қажеттіліктеріне жедел 

жауап бере отырып, оқытудың тереңдігі мен бағытын өзгертуге болады. 

 

Кесте П3. 2-модульдік білім беру бағдарламасы 8D07101 "Электр энергетикасы" (ғылыми-

педагогикалық докторантура) 

 

Модуль 

шифры 
Модуль атауы 

Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Пәндер тізімі (компонент түрі) Оқыту нәтижелері 

Қорытынды 

бақылау 

нысаны 

МЭЭДО

2-1 

Энергияның 

қоректендіруді

ң көзін қайта 

жаңартудың 

потенциалын 

болжау  және 

бағалау әдістері 

ӘК, ЖКҚ, КК 

ЖОО компоненті   

Техниканың философиялық 

мәселелері 

ӘК-1-2;  ӘК-6; ЖКҚ -1 
емтихан 

Вариативті компонент   

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

ӘК-1-4;  ӘК -6-7; ЖКҚ-1-5; 

КК-1-5; КК-7-8; КК-10-15; 
емтихан 

Жел электрқондырғылар эле-

менттерін математикалық мо-

дельдеу 

ӘК -1-3;  ЖКҚ -1-4; КК-1-3; 

КК- 7; КК-10-11; КК-13; 

КК-15 

емтихан 

МЭЭДО

2-1 

Қазақстанда 

энергияны 

үнемдеу техно-

логиясының 

дамуы және 

мәселелері 

ӘК, ЖКҚ, КК 

Вариативті компонент   

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 
емтихан 

Жел электрқондырғылар эле-

менттерін математикалық мо-

дельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ -5-7; КК-12; 

КК-16-18 емтихан 

МЭЭДО

2-1 

Электр энерги-

яны түр-

лендіргіштерді  

заманауи 

басқару 

ӘК, ЖКҚ, КК 

Вариативті компонент   

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

ӘК-1-4;  ӘК -6-7; ЖКҚ -1-

5; КК-1-5; КК-7-8; КК-10-

15; 

емтихан 

Жел электрқондырғылар эле-

менттерін математикалық мо-

дельдеу 

 

ӘК-1-3;  ЖКҚ -1-4; КК-1-7; 

КК-11; КК-13 -15 
емтихан 
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Модуль 

шифры 
Модуль атауы 

Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Пәндер тізімі (компонент түрі) Оқыту нәтижелері 

Қорытынды 

бақылау 

нысаны 

МЭЭДО

2-1 

Жел және күн 

қуатын замана-

уи өндіру 

ӘК, ЖКҚ, КК 

Вариативті компонент   

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 
емтихан 

Жел электрқондырғылар эле-

менттерін математикалық мо-

дельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 емтихан 

МЭЭДО

2-2 

Өтемделген, 

басқарылатын 

және икемді 

асқын кернеулі 

желілер 

ӘК, ЖКҚ, КК 

Вариативті компонент   

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

Жел электрқондырғылар эле-

менттерін математикалық мо-

дельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

МЭЭДО

2-2 

Асқын кернеулі 

желілердің 

құрылымы, 

параметрлері 

және өткізу 

қабілеті 

ӘК, ЖКҚ, КК 

Вариативті компонент   

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

Жел электрқондырғылар эле-

менттерін математикалық мо-

дельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

МЭЭДО

2-2 

Айнымалы ток 

электр беріліс 

желілердегі 

статистикалық 

өтімдеуге ар-

налған 

құрылғылар 

ӘК, ЖКҚ, КК 

Вариативті компонент   

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

Жел электрқондырғылар эле-

менттерін математикалық мо-

дельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

МЭЭДО

2-2 

Электр торап-

тар мен 

жүйелердің 

режимдік 

сенімділігін 

сандық бақы-

лау және 

басқару 

жүйелері 

ӘК, ЖКҚ, КК 

Вариативті компонент   

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 
емтихан 

Жел электрқондырғылар эле-

менттерін математикалық мо-

дельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

МЭЭДО

2-3 

Типтік техно-

логиялық про-

цестерді авто-

маттандыру 

ӘК, ЖКҚ, КК 

Вариативті компонент   

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

Жел электрқондырғылар эле-

менттерін математикалық мо-

дельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

МЭЭДО

2-3 

Ортадан 

тепкіш меха-

низмдердің 

электр же-

тегінің энер-

гия 

тиімділігін 

арттыру 

әдістері 

ӘК, ЖКҚ, КК 

Вариативті компонент   

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

Жел электрқондырғылар эле-

менттерін математикалық мо-

дельдеу 

 

 

 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

МЭЭ 

ДО2-3 

Электр же-

тегінің қазіргі 

заманғы ке-

шенді энергия 

үнемде-

ӘК, ЖКҚ, КК 

Вариативті компонент 
 

 

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 
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Модуль 

шифры 
Модуль атауы 

Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Пәндер тізімі (компонент түрі) Оқыту нәтижелері 

Қорытынды 

бақылау 

нысаны 

ушілері 

 
Жел электрқондырғылар эле-

менттерін математикалық мо-

дельдеу 

 

 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

МЭЭ 

ДО2-3 

Өнерксіптік 

механизмдегі 

энергия 

тиімділігінің 

потенциалын 

болжау және 

зерттеу 

әдістері 

ӘК, ЖКҚ, КК 

Вариативті компонент   

Электромеханикалық жүйелерді 

математикалық модельдеу 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

Жел электрқондырғылар эле-

менттерін математикалық мо-

дельдеу 

 

 

 

ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 

емтихан 

МЭЭ-

Д04 

 

Практика ӘК, ЖКҚ, КК 

Практика педагогическая 
ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-12; 

КК-16-18 
сынақ 

Практика исследовательская 
ӘК-6-7; ЖКҚ-5-7; КК-1-7; 

КК-10;  КК-12; КК-16-18 
сынақ 

ЖОО компоненті   

 

МЭЭ 

Д03 

Ғылыми-

зерттеу 

жұмысы және 

диссертацияны 

орындау 

ӘК, ЖКҚ, КК 

Докторлық диссертацияны 

орындауды қоса алғанда, докто-

ранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (ДҒЗЖ) 

ӘК-1-4; ӘК-6-7; ЖКҚ-1-7; 

КК-1-7; КК-10;  КК-12; КК-

16-18 
сынақ 

Қорытынды аттестаттау   

МЭЭ 

Д05 

Қорытынды 

аттестаттау 
ӘК, ЖКҚ, КК 

Кешенді емтихан 
ӘК-1-4; ӘК-6-7; ЖКҚ-1-7; 

КК-1-7; КК-10;  КК-12; 
Мем. емти-

хан 

Докторлық диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

ӘК-1-4; ӘК-6-7; ЖКҚ-1-7; 

КК-1-12 

Диссерта-

цияны 

қорғау 

   
 

 

Білім беру бағдарламасында жүзеге асырылған пәнаралық тәсілде, оқу пәндері және тіпті 

жеке бөлімдер мен тақырыптар кәсіби дайындық сатысының белгілі бір сатылары ретінде 

қарастырылады. Иерархияның әрбір сатысы мамандық бойынша оқу-ғылыми білім тұрғысынан 

жеке сипатқа ие және үш деңгейлі психологиялық-кәсіптік иерархияға сәйкес даярлықтың 

қалыптасқан нәтижесінің деңгейіне бірыңғай талаппен біріктірілген бірқатар пәнаралық мо-

дульдерді қамтуы мүмкін: жалпы ғылыми даярлық модульдері аналитикалық-синтетикалық 

деңгейдің - кәсіптік даярлықтың басым қалыптасу белгісі бойынша біріктіріледі; түККі нәтиже 

жалпы инженерлік білік пен білімді қалыптастыру болып табылатын Модульдер - кәсіптік 

даярлықтың алгоритмдік деңгейі бойынша біріктіріледі.; аяқталуы арнайы пәндер болып табы-

латын Модульдер-шығармашылық зияткерлік деңгей 

Құзыреттілік тәсілді іске асыру білім алушылардың кәсіби дағдыларын қалыптастыру 

және дамыту мақсатында аудиториядан тыс жұмыстармен (өзіндік жұмыс, тәжірибе, тағылым-

дама, ғылыми-зерттеу жұмысы) үйлесімде сабақтар өткізудің белсенді және интерактивті фор-

маларын (диалогтық режимдегі семинарлар, пікірталастар, компьютерлік симуляциялар, 

іскерлік және рөлдік ойындар, нақты жағдайларды талдау, психологиялық және өзге де тре-

нингтер, топтық пікірталастар, зерттеу топтары жұмысының нәтижелері, жоғары оқу орындары 

және жоғары оқу орындары аралық телеконференциялар) оқу процесінде кеңінен пайдалануды 

көздейді. Ph докторы дайындалатын қызметтің сол түрін (түрлерін) жүргізуге байланысты 

кәсіби құзыреттілікке оқытудың негізгі белсенді нысандарының бірі.D (ғылыми-зерттеу, ұйым-

дастыру-басқару, педагогикалық) докторантура үшін жетекші зерттеушілер мен практик ма-

мандарды жұмысқа тарта отырып, Теориялық оқыту барысында тұрақты негізде жалғасатын 
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және докторанттың жеке оқу жоспарларын түзетудің негізі болып табылатын ғылыми-

техникалық семинар болып табылады. Оқу курстары аясында энергетикалық компаниялар, 

мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар өкілдерімен кездесулер, ғылым докторларының, са-

рапшылар мен мамандардың мастер-кластары қарастырылған. 

 

4-қосымша 

 

П4. Бітірушінің құзыреттеріне қойылатын талаптарды реттейтін құжаттар 

 

П4.1 Заңдар мен нормативтік құжаттарды әзірлеу үшін білім беру бағдарламасы 

 

Модульдік білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының заңдары мен норма-

тивтік құжаттар негізінде әзірленген: жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы, (8 қосымша) (ҚР БҒМ 20.04.2011 ж. №152 бұйрығы); фи-

лософия докторы (Ph.D) 8D07101 білім беру бағдарламасы бойынша электр энергетикасы. 

 

4.2 бітірушінің құзыреттеріне қойылатын талаптарды реттейтін нормативтік құжат-

тар. 

 

Бітірушіге қойылатын талаптар қолданыстағы заңнамалық актілер мен нормативтік 

құжаттар негізінде әзірленген: 

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіптер сыныптауышы)  

ҚР СК 01-2017. 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 

569 бұйрығымен бекітілген 

3. Ұлттық біліктілік шеңбері. Утв. әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек 

қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссия 

4. "Энергетика" салалық біліктілік шеңбері. Энергетикалық саланың әлеуметтік 

әріптестігі және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссияның 

2019 жылғы "25" шілдедегі № 05-13-3-4/ПР хаттамасымен бекітілді 

5. БЖХС-2011 білім берудің халықаралық стандартты классификациясы 

6. International Standard Classification of Occupations ISCO-08 

7. Квалификационный справочник должностей рӘКоводителей, специалистов и других 

служащих. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 

жылғы 21 мамырдағы № 201-ө-м Бұйрығы. 

8. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 

604 бұйрығы. 

 


