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Даярлау (мамандануы) траекториялары: Радиожүйлер 

 

Білім беру бағдарламасы:  Әлеуметтік әріптестік, әлеуметтік және еңбек 

қатынастарын реттеу бойынша Республикалық үштарапты комиссияның 2016 жылғы 16 

наурыздағы хаттамасымен бекітіген Ұлттық біліктілік шеңбері негізінде әзірленді; 

Ақпарат, ақпараттандыру, байланыс және телекоммуникация саласындағы салалық 

комиссия отырысының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 1 хаттамасымен бекітілген 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» салалық біліктілік шеңбері негізінде 

әзірленді; ҚР Үкіметінің 23.08.2012 ж. №1080 қаулысымен (ҚР Үкімет қаулысының 

редакциясында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрінің 2018 жылғы 

31 қазандағы №604 бұйрығымен енгізілген өзгертулерімен мазмұндалған Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 1 қарашада № 17669 тіркелген) 

бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, кәсіби стандарттар немесе 

стандарттар жобасы негізінде әзірленді. 

 

Білім беру бағдарламасы «Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер» 

кафедрасында әзірленді. 

Білім беру бағдарламасының жетекшісі К.С. Чежимбаева  

Білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысқандар: АЭжБУ доцент, MoS Ю.М. 

Гармашова 

 

БББ «Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер» кафедрасының мәжілісінде 

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

 

 

ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі ________________________ А.С. Байкенов 

 

БББ Ғарыштық инженерия және телекоммуникациялар институтының оқу-

әдістемелік комиссиясының мәжілісінде қарастырылған және бекітілген 

(«___»______2019ж. №___хаттамасы). 

 

 

ҒИжТИ директоры______________________ Г.К.Балбаев  
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СҒЖ - Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары 

ЭПТ - Элективті пәндер топтаммасы 
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Оқу бағдарламасының паспорты  

№ Баған атауы Ескерту 

1 Тіркеу номері 6B06200022 

2 Білім беру 

саласының жіктеуі 

мен коды 

6B06  Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 

3 Даярлау 
бағыттарының 
жіктеуі мен коды 

6B062 Телекоммуникации  

4 Оқу 

бағдарламасының 

тобы 

В059 Коммуникация және коммуникациялық 

технологиялар 

5 ББ атауы  6B06203 – Арнайы электробайланыс 

6 ББ түрі Жаңа ББ 

7 ББ мақсаты  Мамандандырылған телекоммуникация саласы бойынша 

жоғары кәсіби білікті мамандарды кәсіптік қызметте жүзеге 

асыруға қажетті және ішкі, трансұлттық және халықаралық 

еңбек нарығының ақпараттық және коммуникациялық 

саласындағы заманауи талаптарына бейімделген теориялық 

және практикалық білімі, дағдылары мен қабілеттерімен 

оқыту. 

8 Уровень по МСКО МСКО 6 Бакалавриат немесе оның эквиваленті 

9 ҰБШ бойынша 

деңгейі 

6 

10 СБШ бойынша 

деңгейі 

6 

11 ББ айрықша 

ерекшеліктері 

Жоқ 

ЖОО-әріптес 

(СОП) 

Жоқ 

ЖОО-әріптес 

(ДДОП) 

Жоқ 

12 Құзыреттілік тізімі ON1 - Күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста белсенді 

қолдануға арналған АКТ-да күнделекті сөйлеу және тіл 

мамандығын білу 

ON2 - Ашық сөйлеу дағдылары мен тұрақты 

комбинациялары, кәсібилігі және салалық терминдері; 

монолог, диалог түрінде сөйлеу дағдыларын меңгеру 

ON3 - Философиялық және тарихи мазмұны бар, мәселені 

талқылауға және түсінуге мүмкіндік беретін сөздерді 

қабылдауға және талдауға мүмкіндігі бар 

ON4 - Әлеуметтік ортада тұтастық тұлғаны 

қалыптастыруға және жеке тұлғаның жауапкершілігін 

арттыруға көмектесетін білімдерді көрсету. 

ON5 - Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістерін 

қолдану. 

ON6 - Жаңа өнiмнiң инновациялық әлеуетiн бағалауға, 

зерттеулер нәтижелерi мен конструкторлық өнiмдердiң 

нәтижелерiн әзiрлеуге және енгiзуге үйрену. 

ON7 -Түрлі мақсаттарда заманауи радиотехникалық 

13 Оқу нәтижелері 
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жүйелер сигналдарын қабылдау және өңдеу жолдарын 

жобалаудың теориялық негіздері, қағидалары мен әдістерін 

меңгеру, сондай-ақ заманауи элементтік базаны және 

АЖЖ-н құрастыруда қолдана отырып, негізгі 

компоненттерді инженерлік есептеуді жүзеге асыратын 

сигналдарды өңдеудің заманауи әдістерін меңгеру. 

ON8 - Зертханада және объектілерде күрделі 

құрылғылардың, жүйелердің және желілердің белгілі бір 

түрлерін тексеру, түзету және тәжірибені меңгеру 

дағдыларын меңгеру қажеттілігі. 

ON9 - Телекоммуникациялық жүйелердің жұмыс 

режимдерін оңтайландыру үшін арнайы байланыс 

саласында өндіріс жағдайларын жүргізудің заманауи 

әдістері мен әдістерін қолдану. Электрбайланыс жүйесінің 

сұлбалары мен құрылымын, ақпарат берудің сенімділігін 

және қауіпсіздігін оңтайландыру және жетілдіру 

қағидаларын кешенді білу. 

ON10 - Ақпаратты өңдеу мен беруді оңтайландыру 

мәселелерін шешу үшін математикалық аппарат негізінде 

физика негіздерін білу қажет. Математиканың негізгі 

заңдары және қолданбалы мәселелерде оларды қолдану. 

ON11 - Арнайы электрбайланыс саласындағы қазіргі білім 

деңгейіне сәйкес радиотехникалық инфокоммуникациялық 

құрылғылар мен жүйелерді жобалау, орнату мәселелерін 

шешу және осы білімді кәсіби қызметте қолдану 

(1 -қосымша) 

14 Оқу түрі Күндізгі 

15 Оқу тілі Қазақша, орысша, ағылшынша 

16 Кредит көлемі 240 

17 Ғылыми дәрежесі 

беріледі 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында 

«6B06203 - Арнайы электрбайланыс» білім беру 

бағдарламмасы бойынша бакалавр атағы. 

18 Оқуға жіберу үшін 

лицензияға 

өтініштің болуы 

Лицензияның нөмері  АБ 0137445 

Лицензии берілген күні  04.08.2010 

19 Білім беру 

бағдарламаларын 

аккредиттеудің 

болуы 

БАР 

Аккредиттеу 

органының атауы 

IAAR КЕМ «АККРЕДИТТЕУ ЖӘНЕ РЕЙТИНГТІҢ 

ТӘУЕЛСІЗ  АГЕНТТІГІ» 

Аккредиттеудің 

ұзақтығы 

05.04.2019-04.04.2024 

20 Пәндер туралы 

ақпарат 

Пәндер туралы ақпарат ТК, ЖБП, БП, ПП (1 -қосымша) 

21 Кәсіби қызмет ету 

аймағы 

арнайы телекоммуникацияның техникалық құралдарын 

пайдалана отырып, қашықтықта ақпарат алмасуға 

мүмкіндік беретін, адам қызметінің технологиялары, 

құралдары, әдістері мен әдістерінің жиынтығын қамтитын 

ғылым мен техника саласы 

22 Кәсіби қызметтің өндірістік және технологиялық; сервистік және жедел; 
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түрлері ұйымдастырушылық және басқарушылық; монтаждау және 

іске қосу; есеп айырысу және жобалау; эксперименттік 

зерттеу 

23 Модульді оқыту 

жоспары 

2-қосымшада келтірілген 

 

1. Жоғары білімнің білім беру бағдарламасының құрылымы 

 

Бакалавриат - тиісті білім беру бағдарламасында «бакалавр» дәрежесін бере 

отырып, кем дегенде 240 академиялық несие міндетті түрде дамытумен кадрларды 

даярлауға бағытталған жоғары білім деңгейі. Жоғары білім берудің білім беру 

бағдарламасының мазмұны үш циклден тұрады - жалпы білім беру пәндері (бұдан әрі - 

ЖБП), базалық пәндер (бұдан әрі - НП) және негізгі пәндер (бұдан әрі - МП). 

ЖБП циклі міндетті компоненттің пәндерін (бұдан әрі - МК), университеттік 

компонентті (бұдан әрі - УК) және (немесе) таңдау компонентін (бұдан әрі - ТК) қамтиды.  

НП мен МП циклы өзінің құрамына УК мен ТК енгізеді. 

ЖБП циклдарының тізімі қажетті компонент пәндерінің көлемін қысқартуға 

мүмкіндік бермейді, олардың мазмұны стандартты оқу жоспарларымен анықталады. 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім негізінде 

жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған жоғары білім беру бағдарламалары 

ерекшелік болып табылады. 

УК және ТК университетті дербес анықтайды және еңбек нарығының 

қажеттіліктерін, жұмыс берушілердің талаптары мен студенттің жеке мүдделерін ескереді. 

ЖБП циклінің көлемі жоғары білімнің жалпы білім беру бағдарламасының 23% 

немесе 56 академиялық кредиттен аспайды. Оның ішінде 51 академиялық несие міндетті 

компонент пәндеріне бөлінген. 

Деректер базасының циклі академиялық пәндерді оқып-үйренуді және кәсіби 

тәжірибеден өтуді қамтиды және жоғары білімнің жалпы білім беру бағдарламасының кем 

дегенде 47% құрайды немесе кемінде 112 академиялық кредит құрайды.  

МП циклі академиялық пәндер мен кәсіби практиканың түрлерін қамтиды, олардың 

көлемі жоғары білімнің жалпы білім беру бағдарламасының кем дегенде 25% құрайды 

немесе 60 академиялық кредиттен кем емес. 

Модульдік оқу жоспары жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартының талаптарына және жоғары білімнің білім беру бағдарламасының 

құрылымына сәйкес келеді, міндетті бөліктің барлық компоненттерін қамтиды және 

университеттік және ауыспалы компоненттерден тұрады. Модульдік бағдарлама 

теориялық оқуға кредит саны бойынша минималды талаптарға жауап береді - 228 және 

қорытынды аттестаттауға 12 кредит. Оқу бағдарламасындағы тәжірибе күндері мен 

түрлері мынандай анықталады: оқу - 1 семестр (3 кредит), өндірістік практика (радио 

қондырғысы) - 4 семестр (5 кредит), өндіріс - 6 семестр (5 кредит) және диплом 

алдындағы - 8 семестр (8 кредит) . Айнымалы компонент элективті пәндер каталогында 

анықталған. 
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2. Элективті пәндер топтаммасы 

 

Элективті пәндер топтаммасы оқудың барлық кезеңінде қалыптасады, бірақ ол 

тұрақты емес, бірақ өндіріс қажеттілігіне, студенттер тобының қалауына сәйкес (кем 

дегенде бір кіші топ), профессорлық-оқытушылық құраммен академиялық алмасу және 

заманауи кәсіби курсты, жетекші мамандарды, әлемнің жетекші университеттерін тыңдау 

мүмкіндігіне сәйкес өзгертілуі мүмкін. ЭПТ әзірленді және жеке құжат түрінде 

шығарылды. 

 

3. Модульдік оқу жоспары 

 

Модульдік оқу жоспары 2-қосымшада келтірілген. Оқыту нәтижелерінің 

тиімділігіне модульдік негізде оқу жоспары мен оқу жоспары құрылған кезде, интегралды 

тәсілді сақтау арқылы қол жеткізіледі. 
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Әр модульдің мазмұны мен көлемі дидактикалық мақсаттарға, оқушылардың 

бейіндік және деңгейлік деңгейлеріне байланысты өзгеріп отырады, ал бүкіл оқу 

бағдарламасы дербес ұйымдастырушылық-әдістемелік модульдерге құрылады. 

Модульдердің қалыптасуы мен мазмұны студенттерге оқу жолын таңдауда және 

еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттыратын арнайы кәсіби құзыреттіліктер алу 

үшін икемділік пен еркіндіктің қажетті дәрежесін қамтамасыз етеді. 

6B06203 - Арнайы электрбайланыс білім беру бағдарламасының модульдері 

міндетті немесе университет құрамдас бөлігінің қажетті пәндерімен ауыспалы болып 

табылады. Мысалы, «МРЭТ-07 - Компьютерлік технологиялар» модулінде студент 

«Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)», жалпы білім 

беру пәндеріне қатысты міндетті компонент және ЖОО компонентінің негізгі пәндеріне 

қатысты «Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері» пәнін оқиды. «MРET 10 - Жалпы 

кәсіби пәндер» модулінде студент айнымалы компоненттің негізгі пәндерін оқиды: 

«Қорғалған радиотехника жүйелері», «Телефон байланысы жүйелері», «Құрылымды 

кабельдік жүйелер» және университеттің «HF радиобайланысын ұйымдастыру» 

профильдік пәні, сонымен қатар магистр. Радиожүйенің мамандандырылу құзыреттері. 

Траекторияға (мамандандыруға) тән арнайы құзіреттіліктер MРET 11 модулін оқу арқылы 

бекітіледі. 

 

4. Жолды таңдау әдісі 

 

6B06203 ББ барлық модульдері - арнайы электрбайланыс «көлденең-тік» сұлбаға 

ие. Модульдер міндетті, университеттік, ауыспалы компоненттерден немесе олардың 

нұсқаларынан тұрады. 7 семестрден бастап студент модульді белгілі бір бағытта оқиды 

және алдыңғы семестрде оқыған модульдердің ауыспалы компоненті. 

Білім беру бағдарламасын қалыптастырудың мұндай сұлбасы студенттерге 

элективті пәндер топтаммасында және модульдік оқу жоспарында көрсетілген пәндерді 

таңдауда еркіндік береді, әр оқушының жеке оқу жоспарын құруға қатысуы және 

студенттерге білім беру жолын таңдауға көмектесу үшін академиялық консультанттарды 

тарту. 

Таңдалған білім беру жолын іске асыру нәтижесінде қажетті құзыреттерді алу 

керек. Жеке білім беру траекториясы міндетті, оның ішінде университеттің құрамдас 

бөлігі, вариативті, түзетуші және ұйымдастыру бөлімдерінен тұрады. Міндетті бөлімге 

жоғары білімнің мемлекеттік стандартына сәйкес келетін негізгі модульдер кіреді. 

Модульдердің университеттік құрамы таңдалған жолға қарамастан, міндетті түрде 

зерделенеді және болашақ маманның негізгі «Жалпы кәсіптік» және «Кәсіби» 

құзыреттіліктерін қалыптастырады. Өзгермелі бөлікке оқушының өзі оны қызықтыратын 

оқу салаларына байланысты таңдаған модульдер мен олардың компоненттерінің 

жиынтығы кіреді. Міндетті және ауыспалы бөлік оқытудың мазмұнын анықтауға 

бағытталған. Түзету бөлімі студенттерге модульдердің ауыспалы бөлігі және ауыспалы 

модульдердің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, пәндерді таңдауда көмек көрсетуді, 

сондай-ақ ұйымдастырушылық бөліктің анықтамасын қамтиды. Ұйымдастыру бөліміне 

жүйенің келесі құрамдас бөліктері кіреді: формалар, әдістер, технологиялар, құралдар, 

таңдалған мазмұнды зерттеуді бақылау. 4.1 кестеде ИOT оқытуының ұйымдастырушылық 

құрамы көрсетілген. 
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4.1 кесте - ИOT оқытуының ұйымдастырушылық құрамы 

Асинхронды элементтер 
Асинхронды оқытуды 

қамтамасыз ету 

Асинхронды қамтамаз ететін 

құралдар 

1. Студенттердің өзіндік 

жұмысы 

2. Айнымалы 

компоненттің пәндерін 

таңдау 

3. Жобалар бойынша 

жұмыс 

4. Қосымша оқу 

профилін таңдау 

Ғарыштық инженерия 

және 

телекоммуникациялар 

институты 

Жұмыс оқу жоспары; 

Сабақ кестесі; 

ОСӨЖ оқытушыларының кеңестер 

кестесі; оқу жоспарын бақылау 

Эдвайзерлар, 

Тьюторлар 

Студенттің жеке оқу жоспары 

Оқытушылар 

ПОӘК, тапсырмаларды орындау және 

тапсыру кестесі, библиография, 

үлестірме материал, электрондық 

ресурс 

Студенттер 

Кітапхана, медиа кітапхана, 

электронды басылымдар, Интернет, 

силлабустар 

 

4.2 кестеде ИOT оқытуының мазмұнды құрамы келтірілген. Мазмұн компоненті 

жеке білім беру технологиясын қалыптастырудың нұсқаларын көрсетеді. Білім беру 

бағдарламасы аясында академиялық ұтқырлықты жүзеге асырып, қосымша білім алуға 

болады. 

 

4.2 кесте - ИOT оқытуының мазмұндық компоненті 

ИОТ нұсқалары  
Асинхронды оқытуды 

қамтамасыз ету 

Асинхронды қамтамаз ететін 

құралдар 

Жеке құзыреттіліктер 

жиынтығы 

Эдвайзерлар, студенттер Студенттің жеке оқу жоспары 

Кафедралар Ауыспалы пәндер жиынтығы 

ҒИТКИ Жұмыс бағдарламасы 

Оқу бейінінің 

сипаттамасы (ЕГЖ, KЖ, 

зерттеу жұмыстары, 

жобалау жұмыстары) 

Эдвайзерлар, студенттер Студенттің жеке оқу жоспары 

Кафедралар 

Курстық жұмыстардың үлгілі 

тақырыптары, ЕГЖ тақырыптары, 

ҒЗЖ тақырыптары 

Пәндерді меңгерудің 

жеке деңгейі (жоғары, 

орта, төмен) 

Эдвайзерлар, студенттер 

оқытушылар 

Балдық-рейтингтік жүйе туралы 

ереже, тапсырмалар кестесі, 

ғылыми-зерттеу жұмыстары 

Практика кезінде кәсіби 

іс-әрекетке кәсіби 

бейімделу 

Эдвайзерлер, студенттер, 

кафедралар, деканат 

Тәжірибе бағдарламалары, тәжірибе 

негізінде кәсіпорындармен 

жасалған келісімдер, практикаға 

жеке тапсырмалар қалыптастыру, 

дуальды оқыту элементтері 

Кәсіби құзіреттердің 

кеңейтілген жиынтығы 

(қосымша оқу профилін 

таңдау) 

Студенттер, эдвайзерлер Студенттің жеке жоспары 

ҒИТКИ 

Сызықтық емес кесте, қосымша 

профильдегі негізгі білім беру 

бағдарламасы, кәсіби үздіксіз білім 

беру курстары 

 

6B06203 білім беру бағдарламасы - Арнайы электрбайланыс бір оқыту жолын 

қамтиды: Радиожүйелер. 
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Бірінші курс модульдік жоспарға енгізілген университеттің міндетті пәндері мен 

пәндерінің көпшілігімен сипатталады. Бірінші жылы ауыспалы компоненттің пәндері жоқ. 

Бірінші және екінші семестрдің пәндерін оқығаннан кейін студенттер бірінші семестрде 

30 кредитті және екінші семестрде 30 кредитті оқиды. Бірінші семестрде оқу практикасы 

қарастырылған. 

Екінші жылы жалпы және негізгі пәндердің циклдарын оқу жалғасуда. Екінші 

жылдағы ауыспалы бөліктің үлесі айтарлықтай. Екінші жылы болашақ мамандықтың 

қалыптасуы басталады, пәндердің едәуір бөлігі арнайы телекоммуникацияның теориялық 

негіздеріне арналған. Айнымалы компоненттің пәндерін таңдау білім беру бағдарламасын 

дайындау бағытын таңдауға әсер етпейді, бірақ кейбір ерекшеліктері бар арнайы 

телекоммуникацияның негізгі білімін қалыптастырады. 

Осылайша, үшінші және төртінші семестрдің пәндерін таңдағаннан кейін 

студенттер үшінші семестрде 30, төртінші семестрде 30 кредитті оқиды. Төртінші 

семестрде бес кредитті өндірістік практика (радио қондырғысы) игерілуі керек. 

Үшінші жылы базалық пәндер циклінің пәндерін оқу жалғасуда, бірақ міндетті 

және ауыспалы құрамдас бөліктердің біршама үлкен бөлігі енгізілді. Үшінші жылдағы 

ауыспалы бөліктің үлесі айтарлықтай. Үшінші курста болашақ мамандықтың қалыптасуы 

МРЭТ07 Компьютерлік технологиялар, МРЭТ08 - Мамандық негіздері, МРЭТ09 Сигнал 

беру, МРЭТ 10 Жалпы кәсіби пәндер болашақ маман даярлаудың нақты бағытына тән 

университеттік компоненттердің пәндері болып табылады, бұл пәндер маманданудың 

негізін қалайды. Бесінші және алтыншы семестрдің пәндерін таңдағаннан кейін 

студенттер бесінші семестрде 30 кредитті және алтыншы семестрде 30 кредитті оқиды. 

Алтыншы семестрде өндірістік практиканың бес кредиті игерілуі керек. 

Төртінші жылы вариативті және университеттік компоненттің негізгі және негізгі 

пәндерінің циклдарын оқу жалғасуда. Жетінші семестрде болашақ маман даярлаудың 

нақты бағытындағы пәндерді оқу MРET 11 - Радиожүйелер модулінде басталады. Бұл 

модульді зерттеу дайындық (мамандану) траекториясына сәйкес міндетті болып 

табылады. Сегізінші семестрде университеттің жалпы және негізгі пәндері оқытылады: 

экономика, кәсіпкерлік және өнеркәсіптік менеджмент, экология және тіршілік 

қауіпсіздігі, кәсіби қазақ (орыс) тілі, кәсіптік-бағытталған шетел тілі, сонымен қатар білім 

беру бойынша оқу процесін аяқтайтын қорытынды аттестаттауға дайындық. бағдарлама. 

Осылайша, жетінші семестрдің пәндерін оқығаннан кейін студенттер 30 кредитті 

меңгереді. Сегізінші семестрде бірқатар пәндерді оқудан басқа, бакалавриат практикасы 

және қорытынды аттестаттау, барлығы 30 несие игерілуі керек. 

Берілген несиелер көлемі модульдер мен оқу курстары 4.3 кестесінде 

келтірілген. 
 

4.3 кесте - Білім беру бағдарламасының модульдері бойынша берілген несие 

сомасын көрсететін жиынтық кесте 
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1 1 6 5 3 27 3 0 0 30 900 30 5+1 Мем 2 
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2 5 4 3 30 0 0 0 30 900 30 6 1 

2 
3 6 3 4 30 0 0 0 30 900 30 7 1 

4 3 1 3 25 0 5 0 30 900 30 6 2 

3 
5 5 0 2 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

6 3 0 3 25 0 5 0 30 900 30 6 1 

4 

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

8 3 0 5 10 0 8 12 30 900 30 

4+1 

МЕ+ 

+ДЖ 

1 

Барлығ

ы  
13 23 207 3 18 12 240 7200 240 

40+2МЕ

+ДЖ 
8 

 

Бағдарламаның университеттік бөлігінде үшінші және төртінші курстарда 

қосымша модульдер құра отырып, уақытты ескере отырып, әртүрлі мамандықтар 

бойынша мамандар даярлауға болады. 

Білім беру бағдарламасы студенттерге жеке көзқарасты қолдануды қамтамасыз 

етеді, кәсіби құзыреттіліктердің кәсіби стандарттар мен біліктілік стандарттарынан оқу 

нәтижелеріне айналуын қамтамасыз етеді. Оқушыға бағытталған оқыту қарастырылған - 

білім беру принципі, бұл оқу үрдісінен (білімнің «аудармасында» профессорлық-

оқытушылық құрамның басты рөлі ретінде) оқытуға (оқушының белсенді оқу әрекеті 

ретінде) баса назар аударуды көздейтін білім беру принципі. Білім беру бағдарламасы 

білім беруді басқарудың демократиялық сипаты, академиялық еркіндік шектері мен білім 

беру ұйымдарының беделін кеңейтуге бағытталған, бұл телекоммуникацияның 

инновациялық және жоғары технологиялық салалары үшін жоғары ынталы кадрлар 

даярлауды қамтамасыз етеді. 



Приложение 1 

A1.1 кестесі - оқытылатын пәндер мен қалыптасқан құзыреттер туралы ақпарат 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) Кредит

тер 

саны 

Оқыту 

нәтижеле

рі 

(кодтар) 

Жалпы білім беру циклі 

Міндетті компонент 

1 Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы (қаз) 

Пән қазіргі Қазақстан аумағында ХХ ғасырдың басынан бастап бүгінгі күнге дейінгі тарихи 

үрдістер кезінде пайда болған маңызды оқиғалар мен құбылыстардың әртүрлі аспектілерін 

зерттейді. Мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтары және тарихи тұлғалардың олардың 

дамуына әсер етуі зерттеледі. 

5 ON3 

2 Философия Студентті ғылыми таным әдіснамасының негіздерімен таныстырады; философиялық 

ағымдардың ерекшелігімен, олардың қазіргі заманғы дүниетаным құрылымындағы орны мен 

рөлімен, олардың қазіргі заманғы дүниетанымның табиғатына әсер ету дәрежесімен және нақты 

теориялық және практикалық мәселелерді түсінумен. 

5 ON3 

3 Әлеуметтік-саяси 

білімдер модулі 

(әлеуметтану, 

саясаттану) 

Әлеуметтік институттардың қалыптасуы; әлеуметтік институттардың белгілері, элементтері 

және типологиясы; әлеуметтік институттардың мақсаты, қызметі және дисфункциясы; саяси 

институттар; әлеуметтік институт ретінде құқық; дін әлеуметтік институт ретінде; қазіргі 

әлеуметтік институттар; қазіргі қазақстандық қоғамның әлеуметтік-саяси дамуы және 

жаңғыртуы. 

5 ON3 

4 Әлеуметтік-саяси 

білімдер модулі 

(мәдениет тану, 

психология) 

Сабақ беру барысында мәдениет, ғылым, білім, дін, олардың өзара қарым-қатынасы 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 ON3 

5 Дене шынықтыру Жеке тұлғаның дене мәдениетін қалыптастыру және болашақ өмірі мен кәсіби қызметіне 

денсаулықты сақтау, нығайту және психофизикалық дайындық пен өзін-өзі тәрбиелеу үшін дене 

шынықтыру, спорт және туризмнің әртүрлі құралдарын мақсатты пайдалану мүмкіндігі. 

1,2,3,2 ON4, ON5 

6 Шетел тілі Шет тілі саласындағы білім алу; шет тілі теориясын және шет тіліндегі қарым-қатынас 

мәдениетін зерттеу; оқылатын шет тіліндегі сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін меңгеру (оқу, 

сөйлеу, жазу, тыңдау); мәдениетаралық коммуникация теориясы мен практикасы саласындағы 

әртүрлі қызмет түрлерімен танысу; зерттелетін тіл елдерінің мәдениеті мен географиясын 

зерттеу. 

5 ON1, ON2 
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7 Шетел тілі/  Шет тілі саласындағы білім алу; шет тілі теориясын және шет тіліндегі қарым-қатынас 

мәдениетін зерттеу; оқылатын шет тіліндегі сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін меңгеру (оқу, 

сөйлеу, жазу, тыңдау); мәдениетаралық коммуникация теориясы мен практикасы саласындағы 

әртүрлі қызмет түрлерімен танысу; зерттелетін тіл елдерінің мәдениеті мен географиясын 

зерттеу. 

5 ON1, ON2 

8 Қазақ (Орыс) тілі Оқыту: жылдам оқу, әртүрлі бағыттағы мәтіндерді түсіну; қажетті салалық терминдер; 

көпшілікке ену дағдылары (хабарландыру, презентация, баяндама, дискуссия, әңгіме, сұхбат 

және т.б.), жазу дағдылары (эссе, аннотация, жоспар, тезис, баяндама, пресс-релиз, аударма, 

реферат, мақала және т.б.). 

5 ON1, ON2 

9 Қазақ (Орыс) тілі Оқыту: жылдам оқу, әртүрлі бағыттағы мәтіндерді түсіну; қажетті салалық терминдер; 

көпшілікке ену дағдылары (хабарландыру, презентация, баяндама, дискуссия, әңгіме, сұхбат 

және т.б.), жазу дағдылары (эссе, аннотация, жоспар, тезис, баяндама, пресс-релиз, аударма, 

реферат, мақала және т.б.). 

5 ON1, ON2 

10 Ақпаратты-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Ақпараттық жүйелерді құруға, дамытуға және пайдалануға қатысатын және арнайы 

телекоммуникацияда АКТ-ны қолданумен айналысатын ақпараттық технологиялар саласын 

зерттеу. АКТ бағдарламалық қамтамасыздандыру арқылы практикалық дағдыларды игеру. 

5 ON1, ON2 

  ЖБП жалпы міндетті компоненті 51  

Университет компонентті 

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 ON4, ON6 

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 анықтау әдістерінің 

әсерін зерделейді 

2 ON4, ON5 

13 Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

күресу  мәдениеттінің 

негіздері және құқығы 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы білім жүйесін қалыптастыру және осы 

құбылысқа қатысты азаматтық позицияны дамыту. Сыбайлас жемқорлықтың табиғаты мен 

факторлары, оның әр түрлі көріністері туралы кешенді білімді игеру; сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күреске ықпал ететін тұлғаның құқықтық мәдениетін дамыту; сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы білім, дағдылармен қамтамасыз ету; сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни тұрғыдан 

талдай білу дағдыларын, қабілеттерін дамыту. 

1 ON4, ON5 
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  ЖБП университет компоненттерінің саны 5  

Базалық пәндер циклы 

Университет компоненті 

1 Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Ауызша және жазбаша сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру; логикалық шынайы, дәлелді және өз 

ойларын нақты білдіру; жазбаша және ауызша сөйлеу барысында ойлау нәтижелерін дұрыс 

(логикалық) тұжырымдау». Ұсынылған материалды жүйелеу және қорытындылау; әлеуметтік, 

әлеуметтік және кәсіби маңызы бар коммуникациялық дағдылар. 

3 ON1, ON2 

2 Кәсіби бағытталған 

шет тілі 

Күнделікті, мәдени, кәсіптік және ғылыми қызметтің әр түрлі салаларындағы коммуникативті 

мәселелерді шешуге, сонымен қатар әрі қарай өзін-өзі тәрбиелеуге қажетті және жеткілікті 

деңгейде коммуникативті құзіреттілікті меңгеру және студенттердің алдыңғы сатыда қол 

жеткізген шет тілін меңгеру деңгейін жоғарылату 

3 ON1, ON2 

3 Математика 1 Жоғары математиканың фундаменталды бөлімдерін оқып үйрену: сызықтық алгебраның және 

аналитикалық геометрияның элементтері: детерминанттар, матрицалар, сызықтық теңдеулер 

жүйесі, векторлар, түзулер мен жазықтықтардың теңдеулері, екінші ретті қисықтар; бір 

айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есебі: функция шегі, үздіксіздік, 

функцияның туындысы, бастапқы туындысы, белгілі интегралдық және күрделі сандар. 

5 ON10 

4 Математика 2 Жоғары математиканың фундаменталды бөлімдерін оқып үйрену: бірнеше айнымалылардың 

функциясының дифференциалдық және интегралдық есептеулері: жартылай туындылар, толық 

дифференциал және оның жартылай туындылармен байланысы, бірнеше айнымалылар 

функцияларының экстремасы, бірнеше интегралдар; дифференциалдық теңдеулер: бірінші және 

жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер; тізбектер теориясы: сандық қатарлар, 

функционалдық қатарлар, Фурье қатарлары. 

5 ON10 

5 Дискреттік 

математика 

 Пән - информатика мен есептеу техникасының негізгі математикалық аппараты болып 

табылады. Берілген теорияны, алгебра, математикалық логика және графика теориясын білу әр 

түрлі қолданбалы есептерді рәсімдеу және компьютерлендіру үшін, сонымен қатар заманауи 

ақпараттық технологияларды игеру және дамыту үшін өте қажет. 

3 ON10 

6 Ықтималдық 

теориясы және  

математикалық 

статистика 

Математикада қолданылатын негізгі математикалық аппараттар мен іргелі әдістерді оқып 

үйрену; қазіргі ғылымның маңызды бағыттарының бірі ретінде студенттердің математика 

туралы идеяларын қалыптастыру; математикалық аппараттарды практикалық қолдану 

дағдыларын дамыту; студенттердің математикадан оқу әдебиеттерін өз бетінше оқуға деген 

қажеттіліктерін қалыптастыру; студенттердің логикалық ойлау қабілетін дамыту. 

3 ON10 

7 Физика Механика, молекулалық физика, термодинамика заңдарын игеру; электр және магнетизм; 

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

физикасы; қатты дене физикасы; физикалық, математикалық және техникалық профильдің басқа 

5 ON3, 

ON10 
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пәндерін игеру үшін де, кәсіби қызмет үшін де қажет болатын атом ядросы және элементарлық 

бөлшектер 

8 Электромагниттік 

өрістер және 

толқындар 

Электромагниттік өріс теориясының негіздері оқып үйреніленеді: тез өзгеретін өрістер; 

электродинамиканың теңдеулеріне негізделген радиотехникалық элементтердің қасиеттерін 

талдау (мысалы, толқындық , резонаторлар және т.б.); кванттық электрониканың теориялық 

негізін құрайтын электромагниттік өрістің сұйықтықпен әрекеттесуі мәселелері. 

4 ON10 

9 AutoCAD, Solid  

Works жұмыстарын 

жобалау бойынша оқу 

машықтануы 

AutoCAD графикалық ортасын оқып үйрену техникалық маманға қойылатын міндетті 

талаптардың бірі, өйткені AutoCAD графикалық мүмкіндіктері әр түрлі, соның ішінде электр 

тізбектері үшін. SOLIDWORKS - бұл өндірісті жобалау және технологиялық дайындау 

кезеңдерінде өнеркәсіптік кәсіпорынның жұмысын автоматтандыруға арналған АЖЖ 

бағдарламалық қамтамасыз ету жиынтығы. 

3 ON3 

10 Алгоритмдеу және 

бағдарламалау 

негіздері 

Студенттерге алгоритмдер мен бағдарламаларды, C ++ бағдарламалау тілдерін, есептерді 

шығару технологиясын және есептерді шешуге арналған заманауи есептеу құралдарын қолдана 

отырып, инженерлік, техникалық және ақпараттық мәселелерді шешуге, жұмыс дағдыларын 

игеруге және меңгеруге үйрету. 

5 ON6 

11 Объектіге 

бағытталған 

бағдарламалау 

Бағдарламалау әдісін зерттеу, онда бағдарламалардың негізгі элементтері объектілер болып 

табылады; арнайы элетрбайланыс ақпараттық нысандарын модельдеу кезінде бағдарламалауға 

көзқарас. C ++ және Java тілдерінде бағдарламалау дағдыларын игеру 

3 ON6, 

ON10 

12 Деректер базасын 

жобалау 

Пән қазіргі заманғы мәліметтер базасын басқарудың (ДББЖ) негізінде мәліметтер базасын құру 

әдістерін зерттеуге және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді (БҚ) енгізуге арналған. 

Реляциялық деректер моделіне ерекше көңіл бөлінеді. Реляциялық деректер базасы 

теориясының негіздері (ДБ) және мәліметтер қорын жобалаудың 2 әдісі қарастырылады: ыдырау 

әдісі және субъект-қатынастар әдісі 

4 ON6 

13 Өндірістік практика 

(Радиомонтажды) 

Радио орнату тәжірибесінде қолданылатын нормалар, стандарттар туралы білім алу. Дәнекерлеу 

дағдыларын игеру, элементтерді электрлік тақтаға орналастырудың әртүрлі схемалары. Сынау 

құралдарын және өлшеу құралдарын пайдалану, жабдықты баптауды орындау мүмкіндігі. 

5 ON7 

14 Электрлік байланыс 

теориясы 

Байланыс жүйелерін талдау, хабарламма моделін сиппаттау, сигналдар, бөгеуілдер, сигналдарды 

қалыптастыру және түрлендіру әдістерінің мәселелерін шешуді оқып үйрену. Көп арналы 

байланыс және ақпаратты тарату, байланыс арнасының өткізу қабілетілігі және бөгеуілге 

тұрақтылықты талдау әдісінің негізгі заңдылықтарымен қағидалары сипатталған. Санкт-

Петербург мемлекеттік университетінде жасалған зертханалық қондырғылардағы арнайы 

электрбайланыс жүйелерінің параметрлерін өлшеу бойынша тәжірибелік дағдыларды игеру 

болып табылады. 

5 ON11 
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15 Әкімшілік 

операциялық жүйелер 

және бұлтты 

технологиялар 

негіздері 

Компьютерлік технология дамуының негізгі кезеңдерімен таныстыру. Бұлтты есептеу 

технологияларының пайда болуына әкелген аппараттық құралдарды дамытудың қазіргі 

тенденцияларын талдау. Оқу қосымшаларды іске қосу үшін өзіңіздің серверлеріңізді орнату 

және басқару орын алады Microsoft, Amazon, Google немесе басқа компаниядан серверді жалға 

алу. 

5 ON6 

16 Электрлік тізбектер 

теориясы 

Электромагниттік өрістің, электрлік және магниттік тізбектердің негізгі түсініктері мен 

заңдылықтарын: Ом және Кирхгоф заңдары; кесілген және үлестірілген параметрлері бар 

сызықтық тізбектердің уақыттық және жиіліктік қасиеттерімен; күрделі тізбектерді талдау 

әдістері - төрт және көп терминалды; электр тізбектерін есептеудің сандық әдістері оқып үйрену. 

4 ON9 

17 Радиотехникалық 

тізбектер мен 

сигналдар 

Электр тізбектеріндегі сигналдарды қалыптастыру және түрлендіру әдістерін; сандық сигналды 

өңдеудің негіздерін зерделеу. Байланыс жүйесінің қажетті сипаттамаларына қол жеткізу үшін 

радио тізбектердің функционалды элементтерінің жұмыс қабілеттілігін анықтау. Радио 

тізбектердің параметрлері Санкт-Петербург мемлекеттік университетінде шығарылған жаңа 

зертханалық қондырғыларда өлшенеді. 

4 ON8, ON9 

18 Транкингтік байланыс 

желілерін 

ұйымдастыру 

Магистральды байланыс жүйелерінің құрылысын, жіктелуін және қолданыстағы стандарттарын 

оқып үйрену. HYTERA PD785G мобильді транкингтік радиостанциялармен қайталағыш 

параметрлерін қолдану және оларды CPS бағдарламасында бағдарламалау мүмкіндігі. Дауыстық 

қоңыраулардың әртүрлі түрлерін қолдау, GPS орналасқан жер туралы мәліметтерді көру, 

сонымен қатар мәтіндік хабарлар жіберу, мүмкіндіктерді оқып үйрену. 

4 ON8, ON9, 

ON11 

19 Цифрлық құрылғылар 

және 

микропроцессорлар 

Цифрлық сұлбаны оқып үйрену және сандық радиоқұрылыстарды құрудың арифметикалық 

және логикалық негіздерімен, бағдарламалық қамтамасыздандыру және микробағдарламаларды 

басқару әдістерімен; практикада қолданылатын микропроцессорлық есептеу құрылғылары мен 

микрокомпьютерлердің құрылымдық және бағдарламалық қамтамасыздандыруының 

(архитектурасының) қағидаларымен танысу. 

6 ON8, ON9 

20 Радиоэлектронды 

аппаратардың құат 

көзі 

Радиотехника мен электронды есептеу құралдарының ажырамас бөлігі болып табылатын қуат 

көздерінің электрлік шешімдерін; жұмыс жағдайында үздіксіз және импульсті әрекеттің төмен 

вольтты және жоғары вольтты қуат көздерінің сұлбаларын; кіріс желісінің параметрлеріне, 

жүктеме және орналасу жағдайларына байланысты бастапқы мүмкіндіктерін оқып үйрену. 

4 ON8, ON9 

21 Электромагниттік 

толқындарды тарату 

теориясы және 

антенно-фидерлік 

Арнайы электрбайланыста мәселелерін шешу үшін студенттерге электромагниттік 

толқындардың берілуінің теориялық негізін қалыптастыру және алған білімдерін практикада 

қолдана білуге үйрету. Берілген жиілік диапазоны мен рельефі үшін радиорелейлік, ғарыштық 

байланыс және басқа радиобайланыс жүйелерінде радиотолқындардың таралу жолын ескере 

3 ON8, ON9 
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құрылғылар отырып, антенналардың қажетті түрін таңдауға үйрету. 

22 Бөгеуілге тұрақты 

кодалау 

Арнайы электрбайланыс арналарында, шуылға төзімді кодтау кезінде түрлі әдістерде ақпаратты 

беру кезінде пайда болатын қателіктерді анықтауға және түзетуге мүмкіндік беретін ақпаратты 

түрлендіру қағидаларын зерделеу. ДХТ құрылғыларының модельдерін құруда практикалық 

дағдыларды игеру. 

4 ON6 

23 Цифрлық 

сигналдарды өңдеу 

негіздері 

Әртүрлі физикалық сипаттағы сигналдарды алдын-ала өңдеуде қолданылатын цифрлық 

сигналдарды өңдеу теориясының негізгі әдістерін оқып үйрену. Арнайы электрбайланыстағы 

СЦТ-ті практикалық қолдану аспектілерін оқу. Студенттер Matlаb бағдарламалық 

жасақтамасының көмегімен сандық сүзгілердің түрлерін оқиды. 

5 ON7 

24 Қорғалған 

радиотехникалық 

жүйелер 

Заманауи құралдар мен әр түрлі технологиялардағы ақпаратты қорғаудың әдістері негізінде 

байланыс арналары арқылы берілетін ақпаратты бағдарламалық және аппараттық қорғаудың 

әдістері мен тәсілдері туралы түсінік қалыптастыру. Оңтайлы шифрлау және шифрлау 

алгоритмін таңдау. Sofa RSA, PGP қолданыңыз. DHCP сервері, DHCP серверінен IP-мекен-

жайларды ұстап алу, WireShark бағдарламасы, клиенттің FTP сервер желісіне, жеке компьютерге 

шабуылдар. 

3 ON6 

25 Телефондық 

байланыс жүйесі 

Оқып үйрену: арнайы электрбайланыста қолданылатын әр түрлі заманауи телефон жүйелері; 

оларды жоспарлау, жобалау, нөмірлеу, сигнал беру қағидалары. Asterisk микробағдарламалық 

жасақтамасымен, Linux амалдық жүйесімен, SI-2000 жүйесімен, CS - Softswitch (Искратель) 

бағдарламасымен жұмыс жасау дағдыларын игеру. 

5 ON8, ON9 

26 Құрылымдық кәбель 

жүйелері 

Мыс және талшықты-оптикалық кәбель негізінде кәбельдік желілерді салу туралы білімді 

қалыптастыру. Кәбельдік желі элементтері, олардағы физикалық үрдістер туралы ақпарат 

беріледі. СКЖ инженерлік мәселелеріне назар аударылады. Netcracker-де кәбельдік модельдеу. 

Зертханаларда оптикалық рефлектор, тестерлер және дәнекерлеу машиналары қолданылады 

(Жапония және Санкт-Петербург) 

4 ON8, ON9 

27 Сымсыз байланыс 

технологиялары 

Сымсыз тарату жүйелерін құру әдістерін, әртүрлі жабдық құрылғыларының жұмыс 

қағидаларын, оларды пайдалану әдістерін, арнайы электрбайланысқа жаңа технологияларды 

енгізуді оқып үйрену. Студентті: радиобайланыс қағидаларымен; радиожиіліктердің жіктелуін; 

RRL, ұялы байланыс жүйелерімен, жылжымалы радиобайланыспен, GSM, LTE, 5G GLANAS 

сигналдық құрылымын құру қағиадаларымен таныстыру. 

5 ON8, ON9 
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Мамандықтар циклы 

Университет компоненті 

1 Электронды және 

өлшеу техникасының 

негіздері 

Студентті: жартылай өткізгіш электрониканың негіздерімен; негізгі жартылай өткізгіш 

құрылғылар мен құрылғылардың жұмыс істеу қағидаларымен және сипаттамаларымен; 

дискретті элементтер және интегралды микросұлбалардағы күшейткіштерді құру 

қағидаларымен; жұмыс күшейткіштеріндегі, генераторлардағы және басқа аналогты 

құрылғылардағы сызықты және сызықты емес құрылғылармен таныстыру 

5 ON10 

2 Радиотехника және 

телекоммуникациялар 

негіздері 

Студенттер радиотехниканың заманауи технологияларын және арнайы электрбйланыста 

қолданылатын телекоммуникация жүйелерін оқиды; арнайы телекоммуникацияның жабдықтары 

мен желілерін құру, пайдалану және басқару ерекшеліктері; қызмет көрсету және техникалық 

қызмет көрсету; радиотехника және телекоммуникация технологияларының даму 

тенденциялары, сапа көрсеткіштері, энергетикалық параметрлер, жүйелердің экономикалық 

көрсеткіштері арасындағы байланысты анықтайтын заңдылықтар. 

3 ON10 

3 Радиорелелік және 

тропосфералық 

байланыс желілері 

Радиосигналдардың берілуіне байланысты ерекшеліктермен сипатталатын тропосфералық 

радиорелейлік желілерді оқып үйрену; тропосфераның турбулентті және қабатты біртектес 

болмауы арқылы радио толқындарының шағылысуы және шашырауы; таратушы және 

қабылдағыш антенналардың радиациялық заңдылықтарының қиылысуынан пайда болатын 

біртектес емес жайлардың қайта эмиссиясын тудыратын қабылдау нүктесіндегі өрістер; жоғары 

сәулелену мөлшерін төмендететін антенналар. 

5 ON8, ON9, 

ON11 

4 Қысқа толқынды 

радиобайланысын 

ұйымдастыру 

Радиотелефондарда қолдануға арналған байланыстың негізгі түрлерінің бірі ретінде қысқа 

толқынды радио байланыстарын оқып үйрену. ҚТ антенналарының ерекшеліктерін; жердің 

радиациялық құрылымға әсері; қарапайым ҚТ антенналары; көлденең жолақты антенналардың 

жалпы режимі; Ромбтық антенналар; қозғалмалы толқындық антенналар; ҚТ 

радиостанцияларының түрлерін; ҚТ диапазонында деректерді берун; DSP радио модемдерін 

оқып білу. 

4 ON8, ON9, 

ON11 

5 Өндірістік практика  Арнайы электр байланысының жабдықтарымен практикалық жұмыс туралы білу: баптау, 

бақылау, төтенше жағдайлар, жоспарланған өлшеулер, есептер дайындау. Жабдықтар мен 

еңбекті қорғаудың техникалық нұсқаулықтарын зерделеу. Күні бойына өз іс-әрекеттерін 

жоспарлау және топпен байланыста болу мүмкіндігі. 

5 ON8, ON9 

6 Дипломалды практика  Дипломдық жұмысты жазу үшін алған білімі мен дағдыларын пайдалану, дипломдық жобаның 

техникалық мәселелерін шешуде алған тәжірибесін кеңейту. Зерттеу жұмысын және қойылған 

міндеттерді шешудің жобалық принциптерін меңгеру. 

8 ON7 
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Траектория (мамандандыру) Радиожүйелер 

7 Жерсеріктік байланыс 

жүйелері 

Жерсеріктік тарату жүйелеріндегі сигналдың таралуы және оны өңдеу, жабдықтың жұмыс 

қағидасы және құрылысы, энергетикалық сипаттамалары мен электромагниттік үйлесімділігін 

есептеу әдістері туралы білімді қалыптастыру. Жерсеріктік тарату жүйелерін техникалық 

пайдалану ережелері оқытылады. Зертханалық жұмыста Harmononic IRP 2010 сандық 

жерсеріктік теледидар қабылдағышы, жерсеріктік антенналарды конфигурациялау үшін көп 

функциялы монитор қолданылады. 

5 ON8, ON9, 

ON11 

8 Сигналдарды 

жинақтау және  

қалыптастыру 

құрылғылары 

Заманауи радио тарату құрылғыларын құрудың негізгі технологияларымен және қағидаларымен 

танысу: олардың сипаттамалары мен параметрлері; жоғары жиілікті тербелістерді 

модуляциялаудың қолданылған әдістері; олардың жұмысына бөлінген жиілік диапазоны туралы 

ақпаратпен. МС-ға сәйкес есептеу мен жобалаудың заманауи әдістерімен, пайдаланылатын 

заманауи элементтер базасымен, радиобайланыс жүйелерінің радио таратқыш құрылғыларын 

дамытудың келешектік бағыттарымен танысу. 

5 ON7 

9 Электромагниттік 

үйлесімділік  

Шектеулі аумақтарда бір уақытта жұмыс істейтін радио байланыстар санының ұлғаюымен 

электромагниттік үйлесімділік мәселелерін; радио таратқыштардың радиациясының жиіліктік 

қасиеттерін және қабылдағыштардың селективтік сипаттамаларын, радио байланыс антенналары 

мен олардың орналасуы арасындағы жиілікке тәуелділікті ескеруге мүмкіндік беретін модельдеу 

және есептеу әдістерін оқып үйрену. 

5 ON4, ON5 

10 Сигналдарды 

қабылдау және өңдеу 

құрылғылары 

Студенттер заманауи радиожүйелердің түрлі мақсаттағы сигналдық жолдарын қабылдау және 

өңдеудің теориялық негіздерін, құрылу қағидаларын және жобалау әдістерін, сонымен қатар 

қазіргі заманғы элементтер базасы мен АЖЖ құралдарын қолдана отырып, негізгі түйіндердің 

инженерлік есептеулерін жүргізетін заманауи сигналдарды өңдеуді игереді.  

5 ON7 

11 Дыбыстық және бейне 

сигналдарды 

телекоммуникация 

жүйелерінде тарату 

Адам көзі және құлағымен қабылдайтын негізгі аудио кодектерді, MPEG -1,2,4 сурет қысу 

форматтарын, телевизиялық хабар таратудың заманауи стандарттарын, аудио және бейне 

сигналдарын модуляциялауды, экранның әртүрлі түрлерінің құрылғысын және қағидаларын оқу. 

DVB-T Rohde & Schwarz телевидение таратқышы (Германия), СКТБ ГУТ, СПб(Ресей). 

5 ON7 

12 Радиоэлектрондық 

жүйелерді жобалауға 

арналған 

автоматтандырылған 

жүйелер 

Бұл пән радиоэлектронды жабдықты (CEA) автоматтандырылған түрде баспа сұлбаларында 

жобалау, АЖЖ дамуының негізгі кезеңдері, автоматтандыру тапсырмаларының мазмұны, 

бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып жобалау жұмыстарының соңына дейін циклін 

ұйымдастыру мәселелерін қамтиды. АЖЖ негізгі мақсаты студенттер бағдарламалық 

өнімдермен таныса отырып зертханалық жұмыстарды орындауы керек  

5 ON7 

  МП жалпы айнымалы компоненттері 30  
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