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«6В06205- ЭЛЕКТРОНДЫҚ ИНЖЕНЕРИЯ» 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

 

Білім беру бағдарламасының жетекшісі Естемесова Г.Д. 

 

ББ Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік құжаттар 

негізінде әзірленді: 2016 жылғы 16 наурыздағы Республикалық әлеуметтік 

серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі үшжақты 

комиссия хаттамамен бекітілген Ұлттық квалификация рамкасы; 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және инновациялық қызмет 

саласындағы әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын 

реттеу жөніндегі салалық комиссия отырысының 2019 жылғы 29 шілдедегі 

№102-ХТ хаттамасымен бекітілген «Телекоммуникация» салалық біліктілік 

рамкасы. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012.08.23 №1080 қаулысымен 

бекітілген Жоғары оқу орындарының мемлекеттік жалпы білім беру 

стандарты, (ҚР Үкіметінің қаулысымен өзгертілген). Жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы қызметінің типтік ережелері 

(Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 17.03.2013 №499), Кредиттік 

оқыту технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережесі (Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің №152 бұйрық 20.04.2011) 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы 2018 

жылғы 31 қазанда №604 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 

2018 жылғы 1 қарашада №17669 тіркелді; «Атамекен» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 24.12.2019 жылғы №259 бұйрығымен бекітілген 

«Электрониканы техникалық сүйемелдеу» кәсіби стандарты. Білім беру 

бағдарламасы Электроника және робототехника кафедрасында жасалған. 
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 ББ Электроника және робототехника кафедрасының отырысында 

қарастырылды және мақұлданды, №5 Хаттама 14 қаңтар 2020 ж. 

 

         ЭР кафедрасының меңгерушісі________________Чигамбаев Т.О. 

 

ББ Ғарыштық инженерия және телекоммуникация институтының 

ғылыми-әдістемелік кеңесінің отырысында қаралды және бекітілді 

(13.02.2020 ж. №3 хаттама). 

 

ББ АЭжБУ-да қаралды және мақұлданды (№12 хаттама  14.04.2020 ж.) 
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«Электрондық инженерия» білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

 

№ Атауы Ескертпе 

1 Тіркеу нөмірі 6В06205 

2 Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6B06- Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

3 Дайындық бағытының 

коды мен жіктелуі  

6B062 Телекоммуникациялар 

4 Білім беру 

бағдарламаларының тобы 

В059- Коммуникациялар және коммуникациялық 

технологиялар 

5  Білім беру 

бағдарламасының атауы 

6В06205 Электронды инженериясы 

6 Білім беру 

бағдарламасының түрі 

Жаңа білім беру бағдарламасы 

7 Білім беру 

бағдарламасының 

мақсаты 

Электрондық жабдықтың күрделі функционалдық 

қондырғыларының қазіргі жағдайын және даму 

тенденцияларын, ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың сенімді және тиімді қызмет 

етуін қамтамасыз етудің әдістері мен құралдарын, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қоршаған ортаға негативтік әсерін азайтуды, 

күрделі функционалдық бірліктерді іске асыруда 

әлемдік тәжірибені меңгеруді білетін жоғары 

білікті кадрларды даярлау, электронды жабдықтың 

күрделі функционалды қондырғыларын іске 

асыруда әлемдік тәжірибеге ие болу. Білім беру 

бағдарламасы электронды жабдықтың күрделі 

функционалды бірліктері мен экономика 

салаларының барлық ақпараттық-

коммуникациялық бөлімшелерінің жұмысының 

тиімділігін арттыруға ықпал етеді. 

8 Білім берудің 

халықаралық стандарттың 

жіктелуі бойынша деңгейі 

6 

9 Ұлттық біліктілік шеңбері 

бойынша деңгейі 

6 

10 Салалық біліктілік 

шеңбері бойынша деңгейі 

6 

11 Білім беру 

бағдарламасының 

айрықша ерекшеліктері 

б) жаңа 

ЖОО-серіктес БББ 

(бірлескен білім беру 

бағдарламасы).  

Жоқ 

ЖОО-серіктес ҚҚББ Жоқ 
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(қашықтықтан қосымша 

білім беру бағдарламасы). 

12 Құзыреттер тізбесі ON-1    Құқықтық және этикалық нормалар 

білімінің негіздерін меңгеру және оларды кәсіби 

қызметте қолдана білу. 

    Интеллектуалдық, мәдени, физикалық, кәсіби 

өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдірудің 

перспективалық бағыттарын өз бетінше құрып, 

енгізе алады. 

     Қазақстан тарихы бойынша объективті білімін 

ғылыми негіздейді. 

ON-2      Әлеуметтік, тілдік және экономикалық 

білім негіздерін,  өндірісті жоспарлау және 

ұйымдастыру тәсілдері мен әдістерін меңгеру, 

сонымен бірге қауіпсіздік техникасы, еңбекті және 

экологияны қорғау ережесін сақтау. 

      Өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік, 

өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғау нормалары мен ережесін қолдана білу 

қабілетін көрсету. 

ON-3      Математикалық, физикалық және басқа 

да ғылыми жаратылыс бойынша базалық білімін,  

сондай-ақ электроинженерлік міндеттерді шешу 

үшін  электротехниканың теориялық негіздері, 

электрлі тізбектер мен электромагниттік өрісті 

пәнаралық тұрғыда көрсету және қолдану. 

ON-4 Электротехникалық өлшеу құралдарын, 

автоматты басқару жүйелерін, электрондық 

аспаптардың сипаттамаларын, релелік қорғау және 

микро-процессорлық кешендер автоматикасының 

күрделі  құрылғылар базасындағы жоғарғы және 

өте жоғарғы кернеулі электр беру желілерін 

қорғаудың негізгі және резервтік түрлерін дұрыс 

есептеу және таңдау. 

ON-5        Қазіргі заманғы компьютерлік, 

ақпараттық технологияларды, электроникадағы 

сандық техника және бағдарламамен қамтамасыз 

етуді қолдана білу, компьютерлік желілерде 

жұмыс істеу қабілетін көрсету. 

ON-6       Электронды құрылғының күрделі 

функционалдық түйіндерін пайдалану 

құжаттамасына сәйкес техникалық жай-күйін 

бағалау қабілеті және құрау, электронды 

аппаратураның күрделі функционалдық 

тораптарын жинап, құрастыруға арналған арнайы 

жабдықтарды қолдану. 

ON-7       Электронды құрылғының күрделі 

функционалдық түйіндеріне техникалық қызмет 

мерзімінде жұмсалған қосалқы бөлшектер 

жиынтығының, құралдардың, керек-жарақтар мен 

материалдардың тізбесін жасау қабілеті. 

      Диагностика жасауға және ақаулықтарды 

13 Оқу нәтижесі 
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жоюға, сондай-ақ электронды аппаратураның 

күрделі функционалдық тораптарын пайдалану 

кезінде элементтерін алмастыру үшін 

жабдықтарды пайдалану. 

ON-8      Диагностика жасап, техникалық жай-

күйін бағалау және электронды аппаратураға 

техникалық қызмет көрсету құжаттамасына сәйкес 

құрастыру қабілеті.  

      Электронды аппаратураны баптап, бақылау 

үшін өлшеу жабдықтары мен өлшегіш құралдарды 

пайдалану.   

ON-9        Электрондық жүйелерге техникалық 

қызмет көрсету бойынша пайдалану 

құжаттамаларымен жұмыс істеу қабілеті. 

Электрондық жүйелердің құрамдас бөліктерін 

монтаждау және баптау, электрондық жүйелердің 

жауапты тораптары мен элементтерін ауыстыруды 

жүргізу. Электрондық кешендерді тікелей 

пайдалану, сақтау және тасымалдау кезінде оларға 

техникалық қызмет көрсету жөніндегі іс-

шараларды жоспарлау, электрондық кешендерді 

жұмысқа қабілетті жай-күйін қамтамасыз ету және 

қалпына келтіру бойынша профилактикалық және 

жөндеу жұмыстарын жүргізу. Электрондық 

кешендерде немесе олардың құрамдас 

бөліктерінде пайдалану кезінде пайда болған 

ақаулықтарды жою үшін рекламациялық 

жұмыстар жүргізу. 

ON-10        Жинақтауды, талдауды және ғылыми-

зерттеу ақпараттарын жүйелеуді жүргізу, 

патенттік іздеу, электрондық құрылғылар мен 

жүйелерді жобалау мақсаттары мен міндеттерін 

тұжырымдау, сондай-ақ электрондық 

аппаратураның, кешендері мен жүйелерін 

жобалауға техникалық тапсырманы, талаптары 

мен шарттарын әзірлеу.  

ON-11       Электрондық жүйелер мен кешендердің 

бөлшектерін, тораптары мен құрылғыларын 

жобалау және есептеу үшін алдын-ала жобаны 

техникалық-экономикалық жағынан негіздеу, 

бастапқы деректерді жинақтау және талдауды 

жүргізу қабілеті. Электрондық жүйелер мен 

кешендерді әзірлеу бойынша қажетті 

экономикалық есептеулер мен қабылданған 

шешімдердің  техникалық-экономикалық 

негіздемелерін жүргізу. Жобаланған электронды 

жүйенің техникалық шарттар мен тапсырмаларын 

келісу. 

ON-12 Қабілеті монтаждау және баптау, тәжірибе 

үлгілерін нобайлар мен қағидаттық схемалар. 

Алады жасауға және түзетуге технологиялық және 

тестілік бағдарламаларды анықтап, өлшеу және 
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басқару жүйелері мен кешендері іске асыруға, 

сынақ бағдарламалары.  

 (1 қосымша)  

14 Оқу түрі Күндізгі, қашықтықтан оқу 

15 Оқу тілі Қазақша, орысша 

16 Кредиттер саны 240 

17 Берілетін академиялық 

дәреже 

Ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар саласындағы бакалавры 

18 Кадрларды даярлау 

бағытына арналған 

лицензияға қосымшаның 

болуы 

Жоқ 

19 Білім беру 

бағдарламасының 

аккредитациясының 

болуы 

Жоқ 

Аккредитация беретін 

ұйымының атауы 

 

Аккредитацияның 

қолданылу мерзімі 

 

20 Пәндер туралы 

мәліметтер 

Жоғары оқу орны компоненті (ЖООК), компонетті 

таңдау (КТ), жалпы білім беретін пәндер (ЖБП), 

базалық пәндер (БП), бейіндеуші пәндер (БП) 

пәндері туралы мәліметтер (1 қосымша). 

21 Кәсіби қызмет саласы Әр түрлі функционалдық мақсаттағы және 

жобаланатын электронды құралдарының үздіксіз 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Электрондық 

құралдар мен технологиялардың көмегімен 

әдістерді құрып, жетілдіру және ақпараттар 

құралдарын түрлендіру. 

22 Кәсіби қызмет түрлері 1. Электрондық аппаратураны пайдалану  

2.Электрондық аппаратураны электронды 

кешендерді және  әр түрлі мақсаттағы жүйелерді 

жобалау және әзірлеу. 

23 Модульдік оқу жоспары 2 қосымшада көрсетілген. 
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2 кесте 
 

Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерін қалыптасатын құзыреттіліктермен сәйкестендіруге арналған 

матрица 

 

 №  Пәндердің аталуы  ОN1 ОN2 ОN3 ОN4 ОN5 ОN6 ОN7 ОN8 ОN9 ОN10 ОN11 ОN12 

1 Философия v  v          

2 Шет тілі I v v           

3 Шет тілі 2 v v           

4 Қазақ (орыс) тілі 1 v v           

5 Қазақ (орыс) тілі2 v v           

6 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

  v v         

7 Әлеуметтік-саяси білім модулі 

(әлеуметтану, саясаттану) 

v   v         

8 Дене шынықтыру v v           

9 Дене шынықтыру v v           

10 Дене шынықтыру v v           

11 Дене шынықтыру v v           

12 Қазақстанның қазіргі тарихы v            

13 Әлеуметтік-саяси білім модулі 

(мәдениеттану, психология) 

 v  v         

14 Математика 1   v          

15 Математика 2   v          

16 Физика   v          

17 Оқу практикасы. AutoCAD, Solid Works-

те жобалау 

      v   v   

18 ЖБП ЖОО компонентінің модулі 

(экология және өмір қауіпсіздігі) 

v  v          

19 ЖБП ЖОО компонентінің модулі (Құқық 

және сыбайлас жемқор-лыққа қарсы 

мәдениетінің негіздері)/ 

v v           
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20 Кәсіби бағытталған шет тілі v v           

21 Кәсіби қазақ (орыс) тілі v v           

22 Өндірістік тәржибие      v v      

23 ЖБП ЖОО компонентінің модулі 

(экономика, кәсіпкерлік, көшбасшылық 

және инновациялар) 

v v           

24 Электр тізбегінің теориясы   v v         

25 Электроника және наноэлектроника 

негіздері 

  v v         

26 IP-телефония негіздері және стримингтік 

технологиялар 

    v        

27 Мультимедиялық технология     v        

28 Алгоритмдеу және бағдарламалау 

негіздері 

    v        

29 Объектіге бағытталған бағдарламалау     v        

30 Арнайы физика   v          

31 Физика. Микроэлектрониканың 

физикалық негіздері 

  v          

32 Интеллектуалды ақпараттық жүйелерді 

құру негіздері 

     v       

33 Он-лайн технологиялар негіздері      v       

34 Ақпараттық қауіпсіздік негіздері     v        

35 Желілік қауіпсіздік негіздері     v        

36 Қазіргі заманғы өлшеу технологиясы    v  v v v     

37 Өлшеу технологиясы    v  v       

38 Электроника 1: Электрондық құрылғылар 

мен схемалар 

   v  v       

39 Интегралды және микропроцессорлық 

схема 

   v  v       

40 Электр нано-шамаларын өлшеу    v  v v v     

41 Зияткерлік өлшеу құралдары    v  v v v     
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42 Электроника 2: Электрондық тізбектерді 

талдау және жобалау 

   v v     v   

43 LabVIEW-де электронды схеманы 

модельдеу негіздері 

   v v     v   

44 Сандық электроника 1: Логикалық 

тізбектер және коммутация теориясы 

   v  v       

45 Аналогтық және сандық құрылғылардың 

элементтері мен схемалары 

   v  v       

46 Электрондық инженерлік материалдар   v   v    v   

47 Наноэлектронды материалдар   v   v    v   

48 IoT технологиясы     v     v   

49 IoT-басқару жүйелеріндегі технологиялар     v     v   

50 HUAWEI дерекқоры     v     v   

51 HUAWEI сақтау жүйелері     v     v   

52 Электроника 3: Электрондық жүйелер    v     v v   

53 Электрондық құрылғылар жүйесі    v     v v   

54 ARM-STM сериялы микроконтроллерлер    v v   v     

55 Сандық электроника 2: Микропроцессор, 

микроконтроллер жүйелері 

   v v   v     

56 Зарттер интернетінің сымсыз 

технологиясы 

    v  v   v   

57 Сымсыз желілерді құру     v  v   v   

58 Басқару жүйелерінің математикалық 

негіздері 

  v     v  v   

59 Кері байланыс және басқару жүйелері   v     v  v   

60 Аналогтық интегралды схемалар      v   v   v 

61 Сандық интегралды схемалар      v   v   v 

62 Баспа платаларын жобалау      v   v  v v 

63 Электр құралдарын құрастыру      v   v  v v 

64 Алдыңғы қатарлы бақылау-өлшеу 

аспаптары және басқару жүйелері 

      v    v v 



10 

65 Робототехника технологиясы       v    v v 

66 Электрондық жүйелердің сенімділігі      v  v v    

67 Бақылау-өлшеу аспаптарының сенімділігі      v  v v    

68 Жасанды нейрондық желілер     v     v v v 

69 Нейрондық желілер     v     v v v 

70 Жасанды интеллект әдістері мен жүйелері     v     v v v 

71 Жасанды интеллект теориясы     v     v v v 

72 Аппараттық құралдарды сипаттау 

тілдерінде интегралды схемаларды әзірлеу 

     v   v   v 

73 Электрондық құрылғылардың 

параметрлерін есептеу 

     v   v   v 

74 PYTHON тілі      v    v  v 

75 Жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдері      v    v  v 

76 Дипломалдындағы тәржібие        v  v   

 

 

 

 


