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«7M07105 - Автоматтандыру және басқару» модульдік білім беру бағдарламасы Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңы және нормативтік құжаттар: 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы No 604 бұйрығы), 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы қызметінің типтік ережелері 

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы No 595 

бұйрығы), Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың ережесі 

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011.04.20 No 152 бұйрығымен 

Қазан 2018 ж. No 563), 7M07150 - Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша 

академиялық магистр дәрежесі бар түлекке қойылатын талаптарды реттейтін Ұлттық біліктілік 

шеңбері (2016 жылғы 16 наурыздағы Республикалық әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-

еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі Комиссияның хаттамасымен бекітілген). 

Модульдік білім беру бағдарламасы Автоматтандыру және басқару кафедрасында жасалған. 

 Білім беру бағдарламасының жетекшісі С.Г.Хан  

 

 Бағдарлама АБ кафедрасының мәжілісінде қаралды және мақұлданды. 2019ж.03.15. № 

7 хаттама 

 АБ кафедрасының меңгерушісі ____________ И.А. Федоренко  

 Басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар институтының ғылыми кеңесінің 

отырысында мақұлданды. 2019ж. 03.19. № 4 хаттама 

 

 

БЖАТИ директоры_______________  Т.С. Картбаев  

 

PhD және магистрлік бағдарламалар бөлімі  2019ж. 03.19. № 4 хаттама 

 

 

ЖКБД директоры _______________ А.А. Елеманова  
 

 ОП АЭжБУ Ғылыми Кеңесінде қаралды және мақұлданды (2019ж.03.29. № 5 хаттама) 

 

 

 

 Білім беру бағдарламасы қаралды және бекітілді 

 

 ЖШС «Тесла-2»,  

           Бас директор _______________ Е. Оракбаев  
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Таңбалар мен қысқартулар тізімі 

 

ЖО  жоғары білім 

МЖБС -Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 

ЕБШ -Еуропалық біліктілік шеңбері 

МҰК - Мамандықтардың ұлттық классификаторы 
ҚР - Қазақстан Республикасы 

ҰБШ - Ұлттық бірліктің шеңбері 

ҰБЖ - Ұлттық бірліктің жүйесі 

ЖБМ - Жалпы білім беру модулі 

БББ - Білім беру бағдарламасы 

ЖББП - Жалпы білім беретін пәндер 

ҚК - Қажетті компонент 

УК - Университет компоненті 

НП - Негізгі пәндер 

ПП - Профилдеу пәндері 

ЖБТ - Жеке білім беру траекториясы 

СБШ - Сапалық біліктіліктің шеңбері 

КС - Кәсіби стандарт 

ЖОБ - Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім 

ОN - Компетенции 

ОН - Оқу нәтижесі 

КЖ - Курстық жұмыс  

ЕСЖ - Есептік-сызбалық жұмыс 

СҒЗЖ - Студенттердің ғылыми -зерттеу жұмысы 

ЭПК - Элективті пәндер каталогы 
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Білім беру бағдарламасының құжаты 

 

№ Өріс атауы Ескерту 

1  Тіркеу номері 7M07100034 

2  
Білім беру саласының коды және 

сыныптамасы 
7M07 инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

3  
Дайындық бағыттарының коды 

және жіктелуі 
7M071 Инженерия және инженерлік іс  

4  
Білім беру бағдарламаларының 

тобы 
M100 Автоматтандыру басқару 

5  
Білім беру бағдарламасының 

атауы 

7M07105  Автоматтандыру және басқару (ғылыми-

педагогикалық магистратура) 

6  ББ түрі a) a) қолданыстағы ББ; 

7  

Мақсаты ББ Техникалық объектілер мен технологиялық 

процестерді автоматтандыру жүйелерін жобалау және 

пайдалану, автоматты басқару жүйелерін құру 

бойынша жұмыстарды ұйымдастыру саласында 

жоғары білікті кадрларды даярлау. 

8  Деңгейі бойынша МСКО 7 

9  Деңгейі бойынша НРК 7 

10  Деңгейі бойынша  ОРК 7 

11  
Айрықша ерекшеліктері ББ жоқ 

Серіктес ЖОО (ДДОП)      жоқ 

12  

Құзыреттер тізімі Оқыту нәтижелері және білім беру бағдарламасы 

бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптастырылатын 

құзыреттермен арақатынасы 1 және 2-қосымшаларда 

келтірілген 

13  

Оқу нәтижелері ON-1 (РО-01).   Ғылыми зерттеу процесінің негізгі 

кезеңдерін білу. ТРИЗ негіздерін және зерттеу жүргізу 

әдістерін меңгеру; 

ON-2 (РО-02).   Деректерді іздеу, сипаттамалық талдау, 

корреляциялық және регрессиялық талдаулардың 

негізгі әдістерін меңгеру; 

ON-3 (РО-03).   Басқару теориясының негізгі әдістерін 

меңгеру: ауыспалы құрылымы бар жүйелерді 

синтездеу, модальды басқару, сәйкестендіру, бейімдеу 

және т. б.; 

ON-4 (РО-04).   Технологиялық және басқарушы 

деректерді алу және беру мақсатында кіші жүйелердің 

өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін MES-жүйелерін 

құру дағдыларын меңгеру; 

ON-5 (РО-05).   Автоматтандыру жүйелерінің сапалық 

және сандық көрсеткіштерінің сипаттамаларын ескере 

отырып, олардың сенімділігін диагностикалау және 

талдау әдістерін меңгеру; 

ON-6 (РО-06).   Микропроцессорлық басқару 

жүйелерін (ЖӨБ) құру дағдыларын меңгеру. МӘМ 

аппараттық және бағдарламалық құралдарын жобалай 

білу; 

ON-7 (РО-07).    Сандық басқару жүйелерінің 
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ерекшеліктерін білу. Өндірістік процестерді 

автоматтандыру кезінде сандық реттегіштерді 

синтездей білу;   

ON-8 (РО-08).   Бағдарламалық және тұрақтандырушы 

оңтайлы басқару және интеллектуалдық басқару 

жүйелерін синтездеу дағдыларын меңгеру; 

ON-9 (РО-09).   СУ параметрлерін есептеу дағдыларын, 

реттеуіштерді аналитикалық құрастыру 

процедураларын меңгеру; 

ON-10 (РО-10).  Белсенді әлеуметтік ұтқырлыққа, 

зерттеудің жаңа әдістерін өз бетінше оқуға, әлеуметтік-

мәдени және әлеуметтік қызмет жағдайларының 

өзгеруі процесінде өзінің кәсіби қызметінің ғылыми 

немесе өндірістік бейінін өзгертуге қабілеттілігін 

көрсету; 

ON-11(РО-11).  Ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыруда, ұжымды басқаруда, қызмет 

нәтижелерінің сапасын бағалауда Дағдылар мен 

іскерліктерді көрсету, бастамашылық көрсету, 

проблемалық жағдайларды шешу; 

ON-12 (РО-12).  Кәсіби дайындық саласындағы 

педагогикалық қызметке дайындығын көрсету. 

14  Оқыту түрі Күндізгі, қашықтықтан 

15  Оқыту тілі Орысша 

16  Кредит саны 120 

17  Берілетін академиялық дәреже Техника ғылымдарының магистрі 

18  

Кадрларды даярлау бағытына 

арналған лицензияға қосымшаның 

болуы 

Лицензия 05.20 ж. №KZ80LAA00018161, 05.04.2019 ж. 

№АБ 0137445 АЖО аккредиттелді. 

19  

ББ аккредиттеуінің болуы Бар 

Аккредиттеу органының атауы 
НКАОКО, НААР 

Аккредиттеудің қолданылу 

мерзімі 
2020 ж., 2024 ж. 

20  
Пәндер туралы мәліметтер ШҚ/КВ БП, ПД пәндері туралы мәліметтер 1-

қосымшада берілген 

21  Кәсіби қызмет саласы 

Кәсіби қызмет саласы-энергетикалық, технологиялық, 

конструкторлық, пайдалану, эргономикалық және 

экономикалық көрсеткіштерді ескере отырып, 

өндірістік және технологиялық процестерді 

автоматтандыру, ақпараттандыру жобаларын әзірлеу, 

құрастыру, модельдеу және орындау 

22  Кәсіби қызмет түрлері 

.Зерттеу университеттерінде, ғылыми-зерттеу және 

жобалау институттарында, кәсіптік қызметтің мынадай 

түрлерін орындауға қабілетті кез келген бейіндегі 

кәсіпорындардағы жоғары оқу орындарында жұмыс 

істеу үшін маман: 

- есептеу-жобалау және жобалау-конструкторлық; 

- өндірістік-технологиялық; 

- ұйымдастыру-басқару; 

- ғылыми және педагогикалық 
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23  Модульдік оқу жоспары 2-қосымшада келтірілген 
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1. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасының құрылымы (ғылыми-

педагогикалық магистратура) 

ЖОО компоненті мен таңдау компоненті пәндерінің тізбесін ЖОО дербес айқындайды. 

Бұл ретте еңбек нарығының қажеттіліктері, жұмыс берушілердің күтулері, магистранттардың 

қажеттіліктері мен мүдделері ескеріледі. МЖМБС-ға сәйкес ғылыми-педагогикалық бағыттағы 

магистратураның барлық білім беру бағдарламаларының ДБ жоғары оқу орны компоненті 

"Ғылым тарихы мен философиясы", "Шет тілі (кәсіби)", "жоғары мектеп педагогикасы", 

"басқару психологиясы"пәндерін қамтиды. 

 
«1қосымша Жоғары оқу орнынан кейінгі  

білім берудің мемлекеттік 

 жалпыға міндетті стандартына  

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистрлік білім беру бағдарламасының құрылымы 

 Пәндер циклдерінің атауы және қызмет түрлері Жалпы еңбек сыйымдылығы 

 

Академиялық 

сағаттарда 

Академиялық 

кредиттерде 

1 2 3 4 

1 Теориялық оқыту 

 

1920 64 

1.1 Негізгі пәндер циклі (НП) 1050 35 

1) Университет компоненті 600 20 

 Соның ішінде:   

 Шет тілі (кәсіби)   

 Менеджмент    

 Психологияны басқару   

2) Таңдау бойынша компоненті (ТК) 450 15 

1.2 Негізгі пәндер циклі 1770 49 

1) Университет компоненті   

2) Таңдау бойынша компоненті (ТК)   

3) Зерттеу практикасы   

2 Ғылыми-зерттеу жұмысы 720 24 

1) Магистранттың тәжірибелік-зерттеушілік жұмысы, практика 

және магистрлік жобаны іске асыру (МТЗЖ) 

720 24 

3 Қосымша оқыту түрлері (ҚОТ)   

4 Қортынды аттестация  360 12 

1) Магистрлік жобаны тіркеу және қорғау (МЖТжҚ) 360 12 

 Барлығы 3600 120 

 

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада НП циклінің көлемі магистратураның 

білім беру бағдарламасының жалпы көлемінің 29% - ын немесе 35 академиялық кредитті 

құрайды. Оның ішінде 57% немесе 20 академиялық кредит УК бөлінеді. 

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада НП циклінің көлемі магистратураның 

білім беру бағдарламасының жалпы көлемінің 41% - ын немесе 49 академиялық кредитін 

құрайды. 

7М07105 модульдік білім беру бағдарламасы-Автоматтандыру және басқару жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламасының құрылымына (ғылыми-

педагогикалық бағыт бойынша магистратура) сәйкес келеді, барлық қажетті компоненттерден 

тұрады, жоғары оқу орнында және вариативті компоненттері бар. Модульдік бағдарламада 

теориялық оқытуға берілетін кредиттер саны бойынша ең аз талаптар-108 және қорытынды 

аттестаттауға 12 кредит (10%) орындалған. Білім беру бағдарламасындағы практикаларды 

өткізу мерзімдері мен түрлері: педагогикалық – 3 семестр (4 Кредит), Зерттеу – 2 семестр (4 

Кредит), Зерттеу – 4 семестр (7 кредит) ретінде айқындалды. Вариативті компонент элективті 

пәндер каталогында анықталған. 
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. 2. Элективті пәндер каталогы 

 Элективті пәндер каталогы оқудың барлық кезеңінде қалыптасады, бірақ тұрақты емес, 

бірақ өндіріс қажеттіліктеріне, студенттер тобының (ең аз бір кіші топ) қалауына, 

профессорлық-оқытушылық құрамның академиялық алмасуына және заманауи кәсіби курсты, 

жетекші мамандарды, әлемнің жетекші университеттерін тыңдау мүмкіндігіне сәйкес өзгертілуі 

мүмкін.ЭПК жеке құжат түрінде әзірленеді және шығарылады. 

 

3. Модульдік оқу жоспары 

Модульдік оқытудың әдіснамалық негізі модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу 

қағидаттары, әдістемесі және тәртібі болып табылады. Оқыту нәтижелерінің тиімділігіне білім 

беру бағдарламалары да, оқу жоспарлары да, оқу пәндері де модульдік қағидат бойынша 

қалыптасатын кешенді тәсілді сақтау арқылы қол жеткізіледі. Әрбір модульдің мазмұны мен 

көлемі дидактикалық мақсаттарға, білім алушылардың бейіндік және деңгейлік саралануына 

байланысты түрленеді және бүкіл оқу бағдарламасы дербес ұйымдастыру-әдістемелік 

модульдерге құрылымдалған. 

Модульдердің қалыптасуы мен мазмұны білім алушылар үшін оқыту траекториясын 

таңдауда және еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттыратын арнайы кәсіби құзыреттерді 

алуда икемділік пен еркіндіктің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді. 

Модульдік оқу жоспары 2-қосымшада ұсынылған. 

MAУM-01 модульдері міндетті болып табылады. 

Модулимум МАУМ-02 және МАУМ–04 - өзгермелі. Модуль МАУМ-03 және МАУМ–05 

міндетті-өзгермелі.Бұл модульдер кейбір арнайы құзыреттерді алу үшін өзгермелі компонент 

пәндерін таңдауға мүмкіндік береді. Мысалы, "модельдеу, өлшеу және нәтижелерді өңдеу" 

МАУМ – 02 модулінде білім алушы "инженерлік эксперименттің теориясы мен техникасы" 

немесе "экспериментті жоспарлау" пәндерін таңдай алады және осылайша эксперимент 

техникасындағы еңіске немесе жалпы ғылыми зерттеулердің түрлері мен нысандарына қарай 

экспериментке бағдарланған пән бойынша құзыреттерді игере алады, МАУМ-05 модулінде – 

Басқарудың бағдарламалық-техникалық кешендері білім алушы "автоматтандыру 

тапсырмаларында басқарудың микропроцессорлық контроллерлер құралдарын бағдарламалау" 

немесе "өнеркәсіптік контроллерлердің бағдарламалық кешендерінің кітапханалары"пәндерін 

таңдай алады және осылайша өнеркәсіптік контроллерлер базасында Автоматтандыру және 

басқару жүйелерін әзірлеу және оларды бағдарламалау бойынша құзыреттіліктерді игере алады. 

Арнайы құзыреттер МАУ-03–Автоматтандыру және басқару әдістері модульдерін оқытумен 

бекітіледі, оған "автоматты басқарудың қазіргі заманғы теориясының әдістері" және элективті 

пәндер (жоғары оқу орны компоненті) міндетті пән кіреді таңдау бойынша пәндер:" 

Техникалық жүйелерді автоматтандыру "немесе" технологиялық кешендерді басқару 

жүйелері", екеуінің біреуі оқытылады. 

Арнайы құзыреттілікті бекіту, ұжымда, өндірісте жұмыс істей білу, қойылған міндеттерді 

өз бетінше шешу, педагогикалық дағдылар, MAУM-06 және MAУM-07 модульдерін игеруге 

ықпал етеді. Модульдерде Кәсіби құзыреттілік тұрғысынан ғылыми-зерттеу жұмысына көп 

көңіл бөлінеді. АЭжБУ өндірісінде және зертханаларында (мамандандырылған ҒЗЗ) 

эксперименттік зерттеулердің алуан түрлері: сынау, баптау, режимдік зерттеулер магистрантқа 

магистрлік диссертацияны жазу үшін материалдар дайындауға мүмкіндік береді 

 

4. Траекторияны таңдау әдісі 

Білім беру бағдарламасының модульдері " көлденең-тік "және"көлденең" схемаларға ие. 

Модульдер жоғары оқу орнынан (міндетті) және вариативті компоненттен тұрады. Модульді 

оқығаннан кейін оқу нәтижесі таңдалған өзгермелі модуль компонентіне байланысты өзгеруі 

мүмкін. Вариативті бөлім оқу траекториясын өзгерту мүмкіндігін қалдырады. 

. Білім беру бағдарламасын қалыптастырудың мұндай схемасы магистрантқа элективті 

пәндер каталогында және базалық оқу жоспарында санамаланған пәндерді таңдауда еркіндік 



9 

береді, әрбір студенттің өзінің Жеке оқу жоспарын қалыптастыруға жеке қатысуы, оқу 

процесіне магистранттарға білім беру траекториясын таңдауға жәрдемдесетін академиялық 

консультанттарды тарту 

Таңдалған білім беру траекториясын іске асыру нәтижесінде қажетті құзыреттер алынуы 

тиіс. Жеке білім беру траекториясы жоғары оқу орны (міндетті), вариативті, түзету және 

ұйымдастыру бөлімдерінен тұрады. Міндетті бөлім Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім 

беру бағдарламасының құрылымына сәйкес келетін оқуға арналған негізгі модульдерді 

қамтиды. Вариативті бөлім модульдердің жиынтығын және олардың құрамдас бөліктерін 

қамтиды, оларды магистрант оны қызықтыратын оқу бағыттарына байланысты таңдайды. 

Міндетті және вариативті бөлім оқыту мазмұнын анықтауға бағытталған. Бірінші курста-ақ 

магистрант білім беру бағдарламасының вариативті бөлімінде арнайы дайындық модульдерін 

таңдайды. 

Түзету бөлімі білім алушыларға модульдердің вариативтік бөлігі мен вариативтік 

модульдердің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, пәндерді таңдауда, сондай-ақ ұйымдастыру 

бөлігін айқындауда көмек көрсетуді көздейді. Ұйымдастыру бөліміне жүйенің келесі 

компоненттері кіреді: формалар, әдістер, технологиялар, құралдар, таңдалған мазмұнды 

зерттеуді бақылау. 4.1-кестеде оқытудың жеке білім беру технологиясының (және одан) 

ұйымдастырушылық компоненттері көрсетілген. 

 

4.1-кестеде  Ұйымдастырушылық компонент және оқытудан 

Асинхронды элементтер 

 

Асинхронды оқытуды 

қамтамасыз ету 
Асинхрондылықты қамтамасыз ететін құралдар 

1.  Магистранттың өзіндік 

жұмысы 

2. Вариативті компонент 

пәндерін таңдау 

3. Академиялық алмасу және 

ғылыми тағылымдамалар 

шеңберінде қосымша дайындық 

бейінін таңдау 

Докторантура және 

магистратура 

бағдарламаларының 

кеңсесі, БЖАТИ, 

АБ кафедрасы 

Оқу жұмыс жоспары; Сабақ кестесі; 

АБ кафедрасы, 

эдвайзерлер 

МЖ оқытушыларының кеңес беру кестесі; оқу 

жоспарының орындалуын бақылау 

Оқытушылар Магистранттың жеке оқу жоспары 

Магистранттар ПОӘК, тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестесі, ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

.  
4.2-кестеде оқытудың жеке білім беру технологиясының мазмұндық компоненті берілген. 

Мазмұндық компонент жеке білім беру технологиясын қалыптастыру нұсқаларын нақтылайды. 

Білім беру бағдарламасы аясында Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыруға болады 
 

4.2- кесте ИОТ оқытудың мазмұндық компоненті 

ИОТ варианттары  

Асинхронды оқытуды 

қамтамасыз ету 

 

Нысандар, асинхронды қамтамасыз ету 

Құзыреттіліктің жеке жиынтығы 

 

Эдвайзер, магистранттар Магистранттың жеке оқу жоспары 

Кафедра, ғылыми кеңесшілер 
Айнымалы пәндер жиынтығы 

Магистранттың жеке оқу жоспары 

Докторантура және 

магистратура бағдарламалары 

офисі 

Жұмыс оқу бағдарламасы 

Оқу профилінің сипаттамасы Эдвайзер, магистранттар Магистранттың жеке оқу жоспары 
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ИОТ варианттары  

Асинхронды оқытуды 

қамтамасыз ету 

 

Нысандар, асинхронды қамтамасыз ету 

(ЕЖЖ, KЖ, ғылыми-зерттеу 

жұмысы) 

 

Кафедра, ғылыми кеңесшілер 
ҚЖ шамамен тақырыптары, ЕЖЖ 

тақырыбы, МЭЗЖ тақырыбы 

 
Пәндерді меңгерудің жеке 

деңгейі (жоғары, орта, төмен) 

Магистранттар, ғылыми 

кеңесшілер 

Бағалаудың баллдық-рейтингтік жүйесі 

туралы ережелер, тапсырмалар кестесі, 

эксперименттік зерттеу жұмысы, 

практика 

 

 
Практика кезіндегі кәсіби іс-

әрекетке кәсіби бейімделу 

Магистранттар, кафедра, 

ғылыми кеңесшілер, ДМБО 

Практика бағдарламалары, практика 

негізінде кәсіпорындармен келісім-

шарттар, практикаға жеке тапсырмаларды 

қалыптастыру 

 

Кәсіби құзыреттіліктің 

кеңейтілген жиынтығы 

(қосымша оқыту профилін 

таңдау) 

 

Ғылыми кеңесшілер, 

магистранттар 
Магистранттың жеке оқу жоспары 

ДМБО, магистранттар, ғылыми 

кеңесшілер, АЭжБУ 

халықаралық бөлімі 

 

Сызықтық емес кесте, қосымша білім 

беру профилінің негізгі білім беру 

бағдарламасы, біліктілікті арттыру 

курстары, тағылымдамалар, ШОС 

Университетіндегі пәндер тізімі 

(кредиттер), академиялық ұтқырлық 

шеңберіндегі кредиттер тізімі 

 

 

Магистрант вариативтік компоненттің базалық және бейіндік пәндерінің циклдерін 

зерделеуді құрастырылған жеке жоспарға сәйкес жүзеге асырады. Вариативтік пәндерді таңдау 

кезінде магистрлік диссертациямен жұмыс бағыты және ғылыми жетекшінің кеңестері 

ескеріледі. Төртінші семестрде қорытынды аттестаттауға дайындық жүргізіледі, зерттеу 

практикасы орындалады, зерттеу практикасынан өту кезеңінде диссертацияны нақты толтыру 

мәселелері шешіледі. Пәндерді таңдағаннан кейін магистранттар бірінші, екінші және үшінші 

семестрде 30 кредитті меңгереді. Педагогикалық және зерттеу практикасы, ғылыми-зерттеу 

жұмысы игеріліп, қорытынды аттестаттау түрінде бақылау жүргізілуі тиіс. 

Модульдер мен оқыту курстары бөлінісінде игерілген кредиттер көлемі 4.3 жиынтық 

кестеде келтірілген. 

Білім беру бағдарламасының мүмкіндіктері үлкен, бағдарламаның вариативті бөлігінде 

бейіндік пәндер циклінде қосымша модульдерді қалыптастыру арқылы уақытты сақтай отырып, 

әртүрлі мамандықтар бойынша мамандар дайындауға болады. 

 

4.3-кесте Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің 

көлемін көрсететін жиынтық  

О
қ
у

 к
у

р
сы

 

С
ем

ес
тр

 

Меңгерілетін 

модульдер 

саны 

Пәндер 
саны 

Кредит саны KZ 

Б
ар

л
ы

қ
 с

ағ
ат

 с
ан

ы
 

E
C

T
S

 

Саны 

ВК КВ 

Т
ео

р
и

я
л
ы

қ
 о

қ
ы

ту
 

П
ед

аг
о

ги
к
ал

ы
қ
 

п
р

ак
ти

к
а
 

Ө
н

д
ір

іс
ті

к
 

п
р

ак
ти

к
а
 

Ғ
ы

л
ы

м
и

-з
ер

тт
еу

 

ж
ұ

м
ы

сы
 

Қ
о

р
ы

ты
н

д
ы

 

ат
те

ст
а
тт

ау
 

Барлы
ғы 

эк
за

м
ен

 

д
и

ф
сы

н
ақ

 

ына

қ1 

1 4 5 2 29 0 0 1 0 30 900 30 7 1 

2 6 2 3 25 0 4 1 0 30 900 30 5 2 
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2 
3 4 1 2 15 4 0 11 0 30 900 30 3 2 

4 3 - - 0 0 7 11 12 30 900 30 КЭ 2 

Барлығы: 
 

8 7 69 4 11 24 12 120 3600 120 15+КЭ 7 
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Қосымша 1 

 

П1.1- кесте Оқытылатын пәндер және қалыптасатын құзыреттіліктер туралы ақпарат 

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

саны 

Қалыптастыр

ылатын 

құзыреттер 

(кодтар) 

Негізгі пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

1 
Ғылым тарихы мен философиясы 

Курста ғылым философиясының жалпы мәселелері, ғылымды кең әлеуметтік-мәдени контексте 

және тарихи дамуда түсіну, ғылым дамуының қазіргі кезеңінде туындайтын негізгі 

дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді талдау қарастырылады. Жалпыадамзаттық 

мәдениеттің бір бөлігі ретінде Ғылым философиясын терең түсінуге негізделген пәнаралық, 

көпмәдениетті дүниетаным дағдылары қалыптасады 

3 РО-11, РО-12 

2 Шет тілі (Кәсіби) 

Пән ауызша және жазбаша қарым-қатынас, мамандық бойынша мәтіндерді оқу және аудару, 

монологиялық мәлімдемелер жасау арқылы сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған. 

Нәтижесінде олар сөзжасамдық модельдер, көп мағыналы сөздердің контекстік мағыналары, 

терминдер, лексикалық құрылымдар, сондай-ақ техникалық тілдің грамматикасы мен синтаксисі 

туралы білімдерін; шет тіліндегі ғылыми-техникалық әдебиеттерден ақпаратты іздеу, өңдеу 

және таңдау дағдыларын көрсете алады 

5 РО-10 

3 Жоғары мектеп педагогикасы 

Жоғары кәсіптік білімнің негізгі бағдарламасы негізінде жоғары оқу орнында педагогикалық 

қызметке кешенді психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-экономикалық және ақпараттық-

технологиялық дайындық. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің 

негіздерін меңгеру, болашақ оқытушыларды жоғары мектеп педагогикасының жалпы 

проблемаларымен, әдіснамалық және теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді талдау, 

жоспарлау және ұйымдастырудың заманауи технологияларымен таныстыру. 

5 РО-12 

4 Басқару психологиясы 

Магистранттарда мектеп тұрғысынан психология негіздерін қалыптастыру, педагогикалық 

қызмет саласында психологиялық білімді қолдану тұрғысынан олардың кәсіби мүмкіндіктерін 

кеңейту. Жоғары мектепте оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдану; сабақтарды 

дайындау және өткізу үшін қажетті психологиялық-әдістемелік ресурстарды пайдалану; студент 

пен студенттік топтың тұлғасын зерттеудің барабар психодиагностикалық әдістерін қолдану. 

3 РО-10, РО-11 

     ДБ ЖОО компоненті жиыны 16 
 

Негізгі пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

  Таңдау пәні 1 (2-ден 1-ін таңдау)   5 
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№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) 
Кредит 

саны 

Қалыптастыр

ылатын 

құзыреттер 

(кодтар) 

1 

Өлшеулер бірлігінің негіздері және 

техникалық реттеу 

Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Заңнамалық актілер, МӨЖ, МСЖ, ЕСЖ, ЕСЖ 

нормативтік құжаттары және техникалық регламенттер. Өлшеу нәтижелерінің белгісіздігін бағалау, өлшеу 

нәтижесін бағалау бойынша халықаралық ұсыныстар. Мемлекеттік метрологиялық бақылау және 

қадағалау функциялары. Өлшеу құралдарын калибрлеу және тексеру, тексеру схемаларының түрлері. 

Техникалық реттеудің құқықтық негіздері. Квалиметрия негіздері. Сапа көрсеткіштері. 
 

РО-4, РО-5  

Виртуалды өлшеу құралдарын жобалау 

. Өлшеу құралдарының, өлшеу және басқару жүйелерінің компьютерлік модельдерін құру. LabView 

графикалық бағдарламалау ортасы виртуалды құрылғыларды жобалау технологиясының құралы ретінде. 

LabView-те виртуалды құрылғыны (VP) құру, өлшеу құралдарын басқару. Математикалық және 

статистикалық модельдеу. ВП әзірлеу кезінде Монте-Карло әдісін қолдану. Өлшем бірлігін қамтамасыз 

етудің мемлекеттік жүйесі. Өлшеу нәтижесінің белгісіздігін бағалау бойынша халықаралық ұсыныстар 

 

РО-2, РО-4, РО-

5  

  Таңдау пәні 2 (2-ден 1-ін таңдау)   5 
 

2 

Инженерлік тәжірибелердің теориясы мен 

техникасы 

Эксперимент ұғымын құбылыс немесе процесс туралы ақпарат алу әдісі ретінде қарастырады. 

Өлшеулердің физикалық негіздері және экспериментті дайындау және жүргізу тәртібі зерттеледі. Өлшеу 

жабдығына байланысты өлшеу қателіктерін бағалау келтіріледі. Алынған эксперименттік деректерді 

талдаудың статистикалық, графикалық және математикалық әдістері қарастырылады. 
 

РО-1, РО-2 

Тәжірибелерді жоспарлау 

 Эксперименттік зерттеулердегі өлшеу құралдары мен әдістері. Статистикалық рәсімдер. Экспериментті 

жоспарлау негіздері, жалпы талаптар. Эксперименттік зерттеулердегі математикалық модельдеу; 

дисперсиялық талдау; оңтайлы жағдайларды іздеу кезінде экспериментті жоспарлау. Эксперименттердің 

нәтижелерін өңдеу және әзірленген модельдің сапасын бағалау үшін статистикалық талдау әдістерін 

қолдану. Ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы жетістіктерін пайдалана отырып зерттеулер 

жүргізу 

 
РО-1, РО-2 

    ДБ вариативтік компонентінің жиыны 10 
 

 
 

Қорытынды ДБ 26 
 

Бейіндік пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

1 Техникалық жүйелерді автоматтандыру 

Техникалық жүйелердің ерекшеліктері, объектілер ретінде Өнеркәсіптік автоматты реттеу 

жүйелері. Техникалық жүйелерді автоматтандыру құралдары. Контроллерлер мен басқару 

компьютерлерін қолдана отырып, процесті нақты уақыт режимінде басқару. Объектілер мен 

жүйелерді математикалық модельдеу. Математикалық модельдерді сәйкестендіру. Типтік 

техникалық жүйелерді автоматтандыру схемалары. Техникалық жүйелердегі қашықтан басқару. 

3 
РО-3, РО-4, РО-

5, РО-7, РО-8 

2 

Автоматтандыру және басқару жергілікті 

жүйелері 

 

Автоматты басқару жүйелерін жобалау және декомпозициялау. Жергілікті автоматтандыру 

жүйелері. Жергілікті жүйелердің түрлері мен жұмыс істеу ерекшеліктері. Автоматтандыру және 

басқару жүйелерінің математикалық сипаттамасын жасау. Заманауи бағдарламалау құралдарын 

қолдана отырып, уақыт пен жиілік аймақтарындағы автоматты жүйелердің динамикасын 

зерттеу. Жергілікті автоматтандыру жүйелерінің тұрақтылығын, құрылымдық және параметрлік 

5 РО-3, РО-9 
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№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) 
Кредит 

саны 

Қалыптастыр

ылатын 

құзыреттер 

(кодтар) 

синтезін талдау әдістері.  

3 

Бейсызықты басқару жүйелерін зерттеу 

 

Бейсызықты автоматты жүйелердегі процестердің ерекшеліктері. Бейсызықты жүйелердің 

математикалық модельдері, фазалық кеңістік. Ляпунов бойынша орнықтылықты анықтау, 

абсолютті орнықтылық, орнықтылықтықтың параболалық криетрийі. Автотербелістерді 

анықтаудың алгебралық әдістері, периодты шешімдердің орнықтылығы. Ауыспалы құрылымы 

бар жүйелерді зерттеу. Кездейсоқ әсер ету кезіндегі автоматты жүйелердің жұмыс істеу 

ерекшеліктері, кездейсоқ процестің сызықты және бейсызықты бундар арқылы өтуі. 

5 РО-3, РО-7 

4 Оңтайлы басқару жүйелерін синтездеу 

Оңтайлы басқару есептерін және оларды шешудің әртүрлі әдістерін белгілеу, жіктеу. 

Вариациялық есептеудің міндеттері. Әр түрлі функциялары бар Эйлер теңдеуі. Понтрягин 

максимумы принципі, ауысу саны туралы Фельдбаум теоремасы. Максималды принципті 

қолдану мысалдары келтірілген. Динамикалық бағдарламалау әдісі және Беллман теңдеулері. 

Автоматты жүйелерді синтездеу үшін динамикалық бағдарламалау әдісін қолдану. 

5 РО-8, РО-9 

  
ЖОО компоненті жиыны МҚ 18 

 
Компонент таңдау 

 
Таңдау бойынша пән 3 (2-ден 1-ін таңдау)  5  

5 

Жылу энергетикасындағы АЖЖ  әдістері мен 

модельдері 

Автоматтандыру жүйелерін (СА) автоматтандырылған жобалаудың заманауи жүйелері (АЖЖ). Жылу 

энергетикалық кешенде қолданылатын автоматтандыру жүйелері мен құралдарын жобалаудың 

принциптері мен ерекшеліктері. Жылу энергетикасы объектілерінің, автоматтандыру жүйелерінің 

математикалық модельдерін әзірлеу және оларды зерттеу. Жылу энергетикалық кешенде қолданылатын 

АЖЖ әдістері және әртүрлі бағдарламалық пакеттердің функционалдық мүмкіндіктері 

 

РО-5, РО-8, РО-

9 

Электр энергетикасындағы АЖЖ әдістері 

мен модельдері 

 Автоматтандырылған жүйелері (АЖЖ) және автоматтандыру жүйелерін модельдеу (АЖ) құрудың жалпы 

тәсілдері мен қағидаттары. Электр энергетикасы объектілерінің математикалық модельдерін құру және 

зерттеу. Автоматтандыру жүйелерін жобалауға арналған әртүрлі бағдарламалық пакеттердің құрылымы 

мен сипаттамалары. Бағдарламалар пакеттерінің функционалдық мүмкіндіктері және электр энергетикасы 

үшін Автоматтандыру жүйелерін жобалаудың практикалық міндеттерін шешу 

 

РО-5, РО-8, РО-

9 

 Таңдау бойынша пән 4 (2-ден 1-ін таңдау)  5  

 

6 

Автоматтандыру жүйелерін жобалаудың 

жаңа ақпараттық технологиялары 

Өнеркәсіптік желілер және олардың топологиясы. Басқарудың бөлінген жүйелерін (РСУ) 

әзірлеу. АББО – да деректерді берудің қазіргі заманғы ақпараттық технологияларын қолдану: 

Hart-хаттама; profinet желісі; деректерді берудің сымсыз жүйелері (Wi - Fi, Wireless жүйелері); 

радио, GSM - модемдер, web-технологиялар. PROFIBUS, Foundation Fieldbus H1 және H2 

өнеркәсіптік желілерін баптау, деректерді берудің HART-хаттамасын баптау. РСУ аппараттық 

және бағдарламалық құралдары бойынша құжаттама стандарттары. 

 
РО-5, РО-6 
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№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) 
Кредит 

саны 

Қалыптастыр

ылатын 

құзыреттер 

(кодтар) 

Автоматтандыру объектілерін модельдеудің 

заманауи әдістері 

Отын-энергетика кешенін автоматтандыру жүйелері мен объектілерін математикалық 

модельдеу принциптері. Автоматтандыру объектілерін модельдеу әдістері. Математикалық 

модельдерді зерттеудің аналитикалық және сандық әдістері. Жылу және электр энергетикасы 

кешендерінің технологиялық процестерін зерттеудің эксперименттік-статистикалық әдістері. 

Жабдық жұмысының оңтайлы және ұтымды технологиялық режимдерін анықтау 

 
РО-2, РО-4  

   Таңдау пәні 5 (2-ден 1-ді таңдау)   5 
 

7 

Басқаруды автоматтандыру жүйесіне  

сандық технологияны интеграциялау 

Автоматтандырудың сандық және бағдарламалық-техникалық құралдарын таңдау мен 

пайдаланудың жалпы заңдылықтары. Сандық автоматты басқару жүйелерін жобалау 

ерекшеліктері. Сандық автоматтандыру жүйелерінің типтік элементтері: микропроцессорлар, 

микрокомпьютерлер, логикалық элементтер, сақтау құрылғылары. Интерфейстер, енгізу/шығару 

порттары, аналогты-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер. Siemens, ABB, Aries, 

Honeywell, B&R контроллерлерінің көмегімен автоматтандыру мәселелерін шешу. 

 

РО-4, РО-6, РО-

7 

Автоматтандыру тапсырмаларын 

диспетчерлеу жүйелері 

Диспетчерлеу жүйесін құру принциптері және функционалдық мүмкіндіктері. Диспетчерлеу 

жүйелерін әзірлеу тілдері мен құралдары. Қазіргі SCADA жүйелері. MES-жүйелер. 

Диспетчерлеу жүйесін құру үшін сандық және бағдарламалық-техникалық құралдарды таңдау. 

Сериялық өнеркәсіптік контроллерлер мен заманауи SCADA жүйелері негізінде 

автоматтандыру тапсырмаларын басқару жүйелерін жобалау және құру. 

 

РО-4, РО-6, РО-

7 

   Таңдау пәні 6 (2-ден 1-ін таңдау)   5 
 

8 

Автоматтандыру тапсырмаларындағы 

микропроцессорлық басқару 

контроллерлерінің бағдарламалық құралдары 

Үздіксіз және дискретті процестерді автоматтандыру жүйелері, жұмыс ерекшеліктері. 

Контроллерлер негізінде автоматтандыру жүйелерін құру принциптері. Микропроцессорлық 

реттегіштердің бағдарламалық құралдары, басқару жүйелерінің бағдарламалық жасақтамасын 

жобалау. SCADA негізінде диспетчерлік пункттерді жобалау. "Siemens"бағдарламалық 

өнімдерінің мысалында микропроцессорлық басқару жүйелерінің әртүрлі схемаларын енгізу. 

 
РО-6, РО-7, РО-

9 

Өнеркәсіптік контроллерлердің 

бағдарламалық кешендерінің кітапханалары 

Өнеркәсіптік контроллерлерге негізделген автоматтандыру жүйелеріндегі басқарудың негізгі 

міндеттері. Өнеркәсіптік контроллерлердің стандарттары, архитектурасы және бағдарламалық 

жасақтамасы. Автоматтандыру процестерін басқару және реттеу міндеттерін орындау үшін 

контроллерлердің аппараттық және бағдарламалық мүмкіндіктері. Өнеркәсіптік 

контроллерлерге негізделген күрделі автоматтандыру жүйелері. 

 
РО-6, РО-7 

 Таңдау пәні 7 (2-ден 1-ін таңдау)  5 9 
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№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) 
Кредит 

саны 

Қалыптастыр

ылатын 

құзыреттер 

(кодтар) 

9 

Интеллектуалды басқару жүйелері 

Интеллектуалды жүйелер теориясының негіздері. Жасанды интеллект теориясына негізделген 

басқару жүйелерін құру әдістері. Зияткерлік жүйелердің қасиеттері мен сәулеті. 

Интеллектуалды автоматты басқару жүйелерін құрудың математикалық әдістері. 

Автоматтандыру жүйелерін оңтайландырудың негізгі схемалары. Заманауи бағдарламалық 

өнімдерді қолдана отырып, сараптамалық басқару жүйелерін әзірлеу және зерттеу. 

 
РО-8, РО- 

Нейрондық желі технологиялары 

Анық емес жиындар теориясының негіздері. Басқару мақсаттары үшін анық емес шығыс 

жүйелерін құру негіздері. Нейрондық желілерді басқару жүйелерінің жіктелуі. Нейрондық 

желілердің қолданылу аясы, қасиеттері және архитектурасы. Нейрондық желілерді оқыту 

алгоритмдері. Генетикалық алгоритмдер теориясының негіздері. Заманауи бағдарламалық 

өнімдерді қолдана отырып, сараптамалық басқару жүйелері мен нейрондық желілерді әзірлеу, 

құру және зерттеу. 

 
РО-8, РО-9 

  ПД вариативті компонентінің жиынтығы 25  

  ПД жиыны 43  
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Қосымша 2 

 

П2.1 Білім беру бағдарламасын меңгергеннен кейін бітірушінің меңгеруі тиіс 

құзыреттері 

7М07105 –"Автоматтандыру және басқару"(ғылыми-педагогикалық магистратура) білім 

беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері Ұлттық біліктілік шеңберіне, кәсіптік 

стандарттарға, үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес және Дублиндік дескрипторлармен 

және Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген құзыреттер арқылы көрсетіледі. Түлек келесі 

құзыреттерге ие болуы керек: 

1) зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде осы саладағы 

озық білімге негізделген зерттелетін салада дамып келе жатқан білімдер мен түсініктерді 

көрсету; 

2) жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте проблемаларды шешу үшін өз білімін, 

түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру; 

4) мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, идеяларды, қорытындыларды, 

проблемалар мен шешімдерді нақты және біржақты хабарлау; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдыларын көрсету. 

Ғылыми-педагогикалық магистратура түлектерінің негізгі құзыреттеріне қойылатын 

жалпы талаптар: 

         тиісті: 

1) түсінік: 

- ғылыми танымның дамуындағы қазіргі тенденциялар туралы; 

- жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының өзекті 

әдіснамалық және философиялық проблемалары туралы; 

- әлемдік бизнес-әріптестіктің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және 

технологиялық ортасының қазіргі жай-күйі туралы; 

- кәсіпорынды стратегиялық басқаруды, инновациялық менеджментті ұйымдастыру, 

көшбасшылық теориялары туралы; 

- жылу энергетикасы саласындағы жаңа ашылымдар және оларды техникалық жүйелерді 

құру кезінде пайдалану перспективалары туралы; 

- жүйелерді математикалық модельдеу туралы; 

- мамандық аясында орындалатын жұмыстарға қатысты халықаралық және отандық 

стандарттар туралы, 

2) білу: 

- ғылыми таным әдістемесі; 

- экономика құрылымының өзгеруінің негізгі қозғаушы күштері; 

- инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшеліктері мен ережелері; 

- ғылыми зерттеулер мен практикалық қызмет жүргізуге мүмкіндік беретін кәсіби 

деңгейде кемінде бір шет тілі; 

-  ғылым мен техниканың жетістіктері, жылу энергетикасы мен жылу технологиясы 

саласындағы отандық және шетелдік озық тәжірибе; 

- жылу энергетикасы мен жылу технологияларының қолданылатын отандық және 

шетелдік қондырғылар мен жүйелерінің жұмыс қағидаттары, техникалық сипаттамалары, 

құрылымдық ерекшеліктері; 

- ғылыми зерттеулер мен есептеулер жүргізу, жүргізілетін зерттеулер мен әзірлемелердің 

техникалық-экономикалық тиімділігін анықтау әдістері;  

- зерттеу әдістері, жұмыстарды орындау ережелері мен шарттары; 

- оқу үрдісінің психологиялық және педагогикалық негіздері. 

3) білу: 
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- кәсіби қызметте танудың ғылыми әдістерін қолдану; 

- процестер мен құбылыстарды зерттеудің қолданыстағы тұжырымдамаларын, 

теориялары мен тәсілдерін сыни тұрғыдан талдау; 

- әр түрлі пәндер аясында алынған білімді біріктіру, оларды жаңа бейтаныс жағдайларда 

аналитикалық және басқарушылық мәселелерді шешу үшін пайдалану; 

- жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуде шығармашылық ойлау және шығармашылық 

көзқарас; 

- заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-талдау және 

ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; 

-ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет барысында туындайтын және тереңдетілген 

кәсіби білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдау және шешу ; 

- педагогикалық технологияларды қолдану; 

- қажетті зерттеу әдістерін таңдау, бар әдістерді өзгерту және нақты зерттеу міндеттеріне 

негізделген жаңа әдістерді әзірлеу; 

- алынған нәтижелерді өңдеу, оларды қолда бар әдеби деректерді ескере отырып талдау 

және түсіну; 

- заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, библиографиялық жұмысты 

жүргізу; 

- орындалған жұмыстың қорытындыларын қазіргі заманғы редакциялау және басып 

шығару құралдарын тарта отырып, қолда бар талаптарға сәйкес ресімделген есептер, 

рефераттар, мақалалар түрінде ұсынуға; 

4) дағдысы болу: 

- стандартты ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу; 

- ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық қызметін ұйымдастыру мен басқарудағы 

ғылыми талдау және практикалық мәселелерді шешу; 

- Менеджмент және маркетинг саласындағы мәселелерді зерттеу және алынған 

нәтижелерді кәсіпорынды басқару әдістерін жетілдіру үшін пайдалану; 

- кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация; 

- шешендік өнер, өз ойларын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық 

ресімдеу; 

- докторантурада білім алуды жалғастыру және күнделікті кәсіби қызмет үшін қажетті 

білімді кеңейту және тереңдету; 

- кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану. 

5) құзыретті болу: 

- мамандығы бойынша зерттеу әдіснамасы саласында; 

- әлемдік экономиканың қазіргі заманғы проблемалары және ұлттық экономикалардың 

әлемдік шаруашылық процестеріне қатысуы саласында; 

- кәсіпорын қызметін ұйымдастыру мен басқаруда; 

- әртүрлі ұйымдармен, оның ішінде мемлекеттік қызмет органдарымен өндірістік 

байланыстарды жүзеге асыруда; 

- білімді үнемі жаңартып отыруды, кәсіби дағдысы мен іскерлігін кеңейтуді қамтамасыз 

ету тәсілдерінде. 

7М07105 "Автоматтандыру және басқару" білім беру бағдарламасына арналған Оқыту 

нәтижелері П2.1 кестесінде көрсетілген. 

 

П2.1- кесте «Автоматтандыру және басқару»  білім беру бағдарламасына арналған Оқыту 

нәтижелері 

 

Оқыту 

нәтижесінің 

коды 

Оқу нәтижелері 
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Оқыту 

нәтижесінің 

коды 

Оқу нәтижелері 

РО-01 
Ғылыми зерттеу процесінің негізгі кезеңдерін білу. ТРИЗ негіздерін және зерттеу 

жүргізу әдістерін меңгеру 

РО-02 
Деректерді іздеу, сипаттамалық талдау, корреляциялық және регрессиялық 

талдаулардың негізгі әдістерін меңгеру. 

РО-03 
Басқару теориясының негізгі әдістерін меңгеру: ауыспалы құрылымы бар 

жүйелерді синтездеу, модальды басқару, сәйкестендіру, бейімдеу және т. б.; 

РО-04 
Технологиялық және басқарушы деректерді алу және беру мақсатында кіші 

жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін MES-жүйелерін құру 

дағдыларын меңгеру 

РО-05 
Автоматтандыру жүйелерінің сапалық және сандық көрсеткіштерінің 

сипаттамаларын ескере отырып, олардың сенімділігін диагностикалау және 

талдау әдістерін меңгеру 

РО-06 
Микропроцессорлық басқару жүйелерін (ЖӨБ) құру дағдыларын меңгеру. МӘМ 

аппараттық және бағдарламалық құралдарын жобалай білу 

РО-07 
Сандық басқару жүйелерінің ерекшеліктерін білу. Өндірістік процестерді 

автоматтандыру кезінде сандық реттегіштерді синтездей білу 

РО-08 
Бағдарламалық және тұрақтандырушы оңтайлы басқару және интеллектуалдық 

басқару жүйелерін синтездеу дағдыларын меңгеру 

РО-09 
СУ параметрлерін есептеу дағдыларын, реттеуіштерді аналитикалық құрастыру 

процедураларын меңгеру 

РО-10 

Белсенді әлеуметтік ұтқырлыққа, зерттеудің жаңа әдістерін өз бетінше оқуға, 

әлеуметтік-мәдени және әлеуметтік қызмет жағдайларының өзгеруі процесінде 

өзінің кәсіби қызметінің ғылыми немесе өндірістік бейінін өзгертуге 

қабілеттілігін көрсету; 

РО-11 
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда, ұжымды басқаруда, қызмет 

нәтижелерінің сапасын бағалауда Дағдылар мен іскерліктерді көрсету, 

бастамашылық көрсету, проблемалық жағдайларды шешу; 

РО-12 Кәсіби дайындық саласындағы педагогикалық қызметке дайындығын көрсету 

 

7М07105 Автоматтандыру және басқару білім беру бағдарламасы бойынша ғылым 

магистрі жалпы білімділікке қойылатын талаптар негізінде қалыптасатын құзыреттіліктерге ие 

болуы тиіс (ББ) (кесте П2.2). 

 

П2.2-кесте «Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасы үшін жалпы білімділіктің 

құзыреттілігі 

Құзыреттілік 

коды 
Құзыреті 

ОБ-1 
өзінің зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіру және дамыту, өзінің 

жеке басының адамгершілік және дене бітімін жетілдіруге қол жеткізу қабілеті; 

ОБ-2 

зерттеудің жаңа әдістерін өз бетінше оқыту, қызметтің әлеуметтік-мәдени және 

әлеуметтік жағдайларын өзгерту процесінде өзінің кәсіби қызметінің ғылыми 

және ғылыми-өндірістік бейінін өзгерту қабілеті; 

ОБ-3 шет тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде еркін пайдалану қабілеті, 
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Құзыреттілік 

коды 
Құзыреті 

белсенді әлеуметтік ұтқырлық қабілеті; 

ОБ-4 

ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік жұмыстарды ұйымдастыруда, ұжымды 

басқаруда, команда мақсаттарының қалыптасуына әсер ету, оның әлеуметтік-

психологиялық климатына мақсатқа жету үшін қажетті бағытта әсер ету, қызмет 

нәтижелерінің сапасын бағалау қабілеті; 

ОБ-5 

бастамашылық жасау қабілеті, оның ішінде Тәуекел жағдайларында, кәсіби 

құзырет шеңберінде өз шешімдері үшін толық жауапкершілікті өзіне алу, 

проблемалық жағдайларды шешу қабілеті; 

ОБ-6 

практикалық қызметте жаңа білім мен дағдыларды, оның ішінде қызмет 

саласымен тікелей байланысты емес білімнің жаңа салаларында өз бетінше алу 

және пайдалану қабілеті, өзінің ғылыми дүниетанымын, оның ішінде ақпараттық 

технологиялардың көмегімен кеңейту және тереңдету қабілеті; 

ОБ-7 

өзінің кәсіби қызметінің салдарын бағалау кезінде, әлеуметтік маңызы бар 

жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру кезінде құқықтық және этикалық нормалар 

білімін пайдалану қабілеті; 

ОБ-8 
ғылыми таным мен шығармашылықтың әдіснамалық негіздері туралы ұғымды, 

ғылымның дамуындағы ғылыми ақпараттың рөлін пайдалану қабілеті; 

ОБ-9 

заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, библиографиялық 

жұмысты жүргізуге дайын болу, ақпаратты талдау, синтездеу және сыни 

жинақтау қабілеті. 

 

7М07105 Автоматтандыру және басқару білім беру бағдарламасы бойынша ғылым 

магистрі кәсіби құзыреттілікке ие болуы тиіс ( П2.3 и П2.4 кестелері). 

 

П2.3 - кесте «Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасына арналған жалпы 

кәсіптік құзыреттер 

Құзыреттілік 

коды 
Құзыреті 

ОПК-1 
кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми және гуманитарлық пәндер 

саласындағы тереңдетілген білімді пайдалану қабілеті және дайындығы; 

ОПК-2 
кәсіби қызмет саласындағы ғылым мен техниканың алдыңғы шебінде тұрған 

терең теориялық және практикалық білімді пайдалану мүмкіндігі; 

ОПК-3 
ұжымда жұмыс істеу дағдыларын көрсете білу, жаңа идеяларды жинақтауға 

және пайдалануға дайын болу; 

ОПК-4 
кәсіби міндеттердің шығармашылық шешімдерін таба білу, стандартты емес 

шешімдер қабылдауға дайын болу; 

ОПК-5 
кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің жаратылыстану-ғылыми 

мәнін талдау қабілеті; 

ОПК-6 

зерттеудің заманауи әдістерін қолдану, техникалық сынақтар және (немесе) 

ғылыми эксперименттер жүргізу, орындалған жұмыстың нәтижелерін бағалау 

қабілеті мен дайындығы; 

ОПК-7 
қазіргі заманғы жабдықтар мен аспаптарды кәсіби пайдалану қабілеті 

(магистрлік бағдарламаның мақсаттарына сәйкес); 

ОПК-8 орындалған жұмыстың нәтижелерін ресімдеу, ұсыну және баяндау қабілеті; 

ОПК-9 
заманауи және перспективалы компьютерлік және ақпараттық технологияларды 

пайдалануға дайын болу 
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П2.4 - кесте «Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасына арналған кәсіби 

құзыреттер 

Компетенция 

коды 
Компетенция 

 
есептеу-жобалау және жобалау-конструкторлық қызмет үшін: 

ПК-1 
таңдалған критерийлер мен шектеулер кезінде жобалау мақсаттары мен 

міндеттерін тұжырымдау қабілеті; 

ПК-2 

проблемаларды шешудің жалпыланған нұсқаларын әзірлеу, оларды талдау, 

салдарын болжау және әртүрлі сыртқы факторлар жағдайында оңтайлы 

шешімдерді табу қабілеті; 

ПК-3 

энергетикалық, технологиялық, конструкторлық, пайдалану, эргономикалық 

және экономикалық көрсеткіштерді ескере отырып, өндірістік және 

технологиялық процестерді автоматтандыру, ақпараттандыру жобаларын 

әзірлеуге, құрастыруға, модельдеуге және орындауға қатысуға дайындығы; 

ПК-4 

автоматы, автоматтандырылған және ақпараттық жүйелерді, деректерді беру 

құралдары мен ақпараттық ағындарды пайдалануға әзірлігі; олардың 

техникалық, ақпараттық, математикалық және бағдарламалық қамтылымын 

диагностикалау, бақылау және басқаруға әзірлігі; 

ПК-5 
технологиялық жабдықтарды сынау, автоматтандырудың техникалық 

құралдарын баптау, жөндеу, профилактика жүргізуге дайындығы; 

  өндірістік-технологиялық қызмет үшін: 

ПК-6 
автоматтандыру, ақпараттандыру және жабдықтарды пайдаланудың 

техникалық құралдарын дайындаудың озық технологияларын енгізу қабілеті; 

ПК-7 

материалдардың сапасын бақылауды, технологиялық процестерді, дайын 

өнімнің сапасын өндірістік бақылауды ұйымдастыруға және тиімді жүргізуге 

дайындығы; 

ПК-8 
шығарылатын өнімнің сапа көрсеткіштерін өлшеудің негізгі құралдарын 

метрологиялық тексеруді жүзеге асыруға дайындығы; 

ПК-9 

оларды дайындау және пайдалану кезінде техникалық автоматтандыру 

құралдары мен жабдықтарды стандарттау мен сертификаттауды жүргізуге 

дайындығы; 

  ұйымдастыру-басқару қызметі үшін: 

ПК-10 
нарық жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдау, орындаушылар 

ұжымының жұмысын ұйымдастыруға дайын болу; 

ПК-11 

ұзақ мерзімді, сондай-ақ қысқа мерзімді жоспарлау және оңтайлы 

шешімдерді айқындау кезінде әртүрлі талаптар (құн, сапа, қауіпсіздік және 

орындау мерзімдері) арасында ымыраға келу қабілеті; 

ПК-12 
өнімнің қажетті сапасын қамтамасыз ету шығындарын бағалау және негіздеу 

мүмкіндігі. 

ПК-13 

басқару, бақылау және талдаудың қажетті әдістері мен құралдарын 

пайдалана отырып, техникалық жүйелер мен технологиялық процестер үшін 

зерттеу және тәжірибелік жұмыстарды жүргізу қабілеті; 

ПК-14 
зерттеу нәтижелерін есептер, рефераттар, ғылыми жарияланымдар және 

көпшілік талқылаулар түрінде ұсынуға дайын болу; 

 

П3.2 Модульдік білім беру бағдарламасының құрылымы мен мазмұны. 

Модульдердің сипаттамасы (құзыреттілік матрицасы). 

Модульдік оқытудың әдіснамалық негізі модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу 

қағидаттары, әдістемесі және тәртібі болып табылады. 
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Оқыту нәтижелерінің тиімділігіне білім беру бағдарламалары да, оқу жоспарлары да, оқу 

пәндері де модульдік қағидат бойынша қалыптасатын кешенді тәсілді сақтау арқылы қол 

жеткізіледі.  

Әрбір модульдің мазмұны мен көлемі дидактикалық мақсаттарға, білім алушылардың бейіндік 

және деңгейлік саралануына байланысты түрленеді және бүкіл оқу бағдарламасы дербес 

ұйымдастыру-әдістемелік модульдерге құрылымдалған. П2.5 кестесінде модульдерді зерделеу 

нәтижесінде қалыптасатын модульдер мен құзыреттердің тізбесі келтірілген.  

Модульдердің қалыптасуы мен мазмұны білім алушылар үшін оқыту траекториясын таңдауда 

және еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттыратын арнайы кәсіби құзыреттерді алуда 

икемділік пен еркіндіктің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді.   

Білім беру бағдарламасының құрылымын, нақты пәнді және олардың мазмұнын құруға 

жүйелі көзқарас модульдерді зерттеудің логикалық дәйектілігі мен сәйкестігін және пәнаралық 

және модульаралық байланысты қамтамасыз етуді нақты сақтау арқылы көрінеді. Модульдерде 

негізінен " көлденең-тік "схема бар, бірақ екінші семестрде оқытудың мамандандырылған 

бағытын таңдаудың" көлденең " схемасы қолданылады. Модульдер міндетті және ауыспалы 

компоненттен тұрады. Модульді оқығаннан кейінгі оқу нәтижелері модульдің таңдалған 

өзгермелі компонентіне байланысты өзгеруі мүмкін. Вариативті бөлім оқу траекториясын 

өзгерту мүмкіндігін қалдырады. 

Білім беру бағдарламасының модульдері логикалық өзара байланысты пәндер болып 

табылады және оқытудың белгілі бір нәтижесіне, яғни құзыреттілікке қол жеткізуге 

бағытталған (П2.5 кесте). Олар студенттердің, жұмыс берушілердің, еңбек нарығының 

қажеттіліктеріне тез жауап бере отырып, оқытудың тереңдігі мен бағытын өзгерте алады. Білім 

беру бағдарламасында жүзеге асырылған пәнаралық тәсілде оқу пәндері, тіпті олардағы жеке 

бөлімдер мен тақырыптар кәсіби дайындық иерархиясының белгілі бір сатыларының бөлігі 

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

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

қалыптасқан дайындық нәтижесі деңгейіне қойылатын бірыңғай талаппен біріктірілген бірқатар 

пәнаралық модульдерден тұруы мүмкін: жалпы ғылыми даярлық модульдері аналитикалық-

синтетикалық деңгейдің басым қалыптасу - кәсіптік даярлық белгісі бойынша біріктіріледі; 

түпкі нәтиже жалпы инженерлік Дағдылар мен білімнің қалыптасуы болып табылатын 

Модульдер - кәсіптік даярлықтың алгоритмдік деңгейі.; арнайы пәндер аяқталған Модульдер 

шығармашылық зияткерлік деңгей болып табылады. 

 

П2.5-кесте "Автоматтандыру және басқару" модульдік білім беру бағдарламасы (магистратура 

ғылыми-педагогикалық) 

Модуль 

шифры 

Модульдің 

атауы 
Пәндер тізбесі (компонент түрі) Оқу нәтижелері Құзыреттер 

Қорытынды 

бақылау 

нысаны 

МАУМ-

01 

Базалық жалпы 

білім беру 

пәндері 

ЖОО компоненті    

Ғылым тарихы мен философиясы РО-11, РО-12 
ОБ-1-2;  ОПК-1-2; 

ОПК-4; ОПК-8; ПК-2 
Емтихан 

Шет тілі (Кәсіби) РО-10 ОБ-1-3; ПК-22 Емтихан 

Басқару психологиясы    РО-10. РО-11 
ОБ-1-2; ОБ-4; ОБ-7; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5 
емтихан 

Жоғары мектеп педагогикасы РО12 
ОБ-1-2; ОБ-4; ОБ-7; 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-23 
емтихан 

МАУМ-

02 

 

Нәтижелерді 

модельдеу, 

өлшеу және 

өңдеу 

Таңдау бойынша компонент    

Өлшеулер бірлігінің негіздері 

және техникалық реттеу 
РО-4, РО-5 

ОБ-2-9; ОПК-2-3; ОПК-

6; ПК-7-8-9; ПК-12; 

ПК-13-15 

емтихан 
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Модуль 

шифры 

Модульдің 

атауы 
Пәндер тізбесі (компонент түрі) Оқу нәтижелері Құзыреттер 

Қорытынды 

бақылау 

нысаны 

Виртуалды өлшеу құралдарын 

жобалау 
РО-4, РО-5 

ОБ-2-9; ОПК-2-3; ОПК-

6; ОПК-9; ПК-7-8; ПК-

12; ПК-13-15 

емтихан 

Таңдау бойынша компонент    

Инженерлік эксперименттің 

теориясы мен техникасы 

РО-2, РО-3, 

РО-5 

ОБ-1-9; ОПК-1-3; ОПК-

6; ПК-12; ПК-20-22 
емтихан 

Экспериментті жоспарлау 
РО-2, РО-3, 

РО-5 

ОБ-1-9; ОПК-6; ПК-12; 

ПК-20-22 
емтихан 

Таңдау бойынша компонент    

Жылу энергетикасындағы АЖЖ 

СА әдістері мен модельдері 
РО-5, РО-9 

ОБ-2-9; ОПК-2-3; ОПК-

6; ПК-12; П ПК-13-15 
емтихан 

Электр энергетикасындағы АЖЖ 

СА әдістері мен модельдері 
РО-5, РО-9 

ОБ-2-9; ОПК-2-3; ОПК-

6; ПК-12; ПК-13-15 
емтихан 

МАУМ-
03 
 

Автоматтанды

ру және 

басқару 

әдістері 

ЖОО компоненті    

Техникалық жүйелерді 
автоматтандыру 

РО-6, РО-8, 

РО-9 

ОБ-1-3; ОПК-2; ОПК-4-
5; ПК-1-5; ПК-11-12; 

СК-18-19 
емтихан 

Автоматтандыру және басқару 

локальды жүйелері 
 

РО-6, РО-8, 

РО-9 

ОБ-1-3; ОПК-2; ОПК-4-
5; ПК-1-5; ПК-11-12; 

СК-18-19 
емтихан 

Таңдау бойынша компонент    

Автоматтандыру жүйелерін 
жобалаудың жаңа ақпараттық 
технологиялары 

РО-6, РО-8 
ОПК-4; ПК-1-2; ПК-7-

10; ПК-14; ПК-17 
емтихан 

Автоматтандыру объектілерін 
модельдеудің заманауи әдістері 

РО-6, РО-8 
ОПК-4; ПК-1-2; ПК-7-

10; ПК-14; ПК-17 
емтихан 

МАУМ-

04 

 

Басқарудың 

бағдарламалық

-техникалық 

кешендері 

Таңдау бойынша компонент    

Сандық технологияны басқаруды 

автоматтандыру жүйесіне 

интеграциялау 
РО-1, РО-6, 

РО-9 

ОБ-9; ОПК-2-5; ПК-1-5; 

ПК-14; ПК-18-19 

емтихан 

Автоматтандыру тапсырмаларын 

диспетчерлеу жүйелері 
емтихан 

Таңдау бойынша компонент    

Автоматтандыру 

тапсырмаларындағы 

микропроцессорлық басқару 

контроллерлерінің бағдарламалық 

құралдары 

РО-6, РО-8, 

РО-9 

ОПК-4; ПК-1-2; ПК-7-

10; ПК-14; ПК-17 

емтихан 

Өнеркәсіптік контроллерлердің 

бағдарламалық кешендерінің 

кітапханалары 

емтихан 

МАУМ-

05 

 

Адаптивті 

және оңтайлы 

басқару 

жүйелері 

ЖОО компоненті    

Бейсызықты басқару жүйелерін 

зерттеу 
РО-6, РО-8, 

РО-9 

ОБ-1-3; ОПК-2; ОПК-4-

5; ПК-1-5; ПК-11-12; 

СК-18-19 

емтихан 

Оңтайлы басқару жүйелерін 

синтездеу 
РО-7, РО-8 

ОПК-1-2; ОПК-4-7; ПК-

1-5; ПК-10-12; ПК-14-

19 

емтихан 

Таңдау бойынша компонент    
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Модуль 

шифры 

Модульдің 

атауы 
Пәндер тізбесі (компонент түрі) Оқу нәтижелері Құзыреттер 

Қорытынды 

бақылау 

нысаны 

Интеллектуалды басқару 

жүйелері РО-6, РО-7, 

РО-8 

ОБ-1-2; ОПК-1-3; ОПК-

6; ПК-12; ПК-20-22 

емтихан 

Нейрондық желі технологиялары емтихан 

МАУМ-

06 

 

Магистрантты

ң ғылыми-

зерттеу 

жұмысы 

Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

  
 

Магистрлік диссертацияны 

орындауды қоса алғанда, ғылыми-

зерттеу жұмысы (МҒЗЖ) 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4 

ОБ-1-9; ОПК-1-6; ОПК-

9; ПК-8; ПК-10-12; ПК-

13; ПК-19; ПК-20-23 

Сынақ 

МАУМ-

07 

 

Кәсіби 

Практика 

Педагогикалық практика 

РО-10 ОБ-1-2; ОБ-6-7; ОБ-9; 

ПК-23 
Сынақ 

Зерттеу практикасы 
РО-1, РО-3, 

РО-5, РО-9 

ОБ-1-2; ОБ-4; ОБ-6-7; 

ОБ-9; ПК-2; ПК-7; ПК-

13-23 

Сынақ 

Қорытынды 

аттестаттау 

Кешенді емтихан   Гос.экзамен, 

защита 

магистерской 

диссертации 

Магистрлік диссертацияны 

ресімдеу және қорғау 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

ОБ-1-9; ОПК-1-7; ПК-

1-5; ПК-10-12; ПК-14-

19; ПК-20-23 

 

Оқу нәтижелерінің 7М07105 білім беру бағдарламасы шеңберінде оқытылатын пәндермен 

арақатынасы және оқытылатын пәндер туралы мәліметтер қосымша1-де келтірілген. 

Құзыреттілік тәсілді іске асыру білім алушылардың кәсіби дағдыларын қалыптастыру 

және дамыту мақсатында сабақтан тыс жұмыстармен (өз бетінше жұмыс, кәсіптік практика, 

тағылымдама) үйлестіре отырып, сабақтарды (диалог режимінде семинарлар, пікірталастар, 

компьютерлік симуляциялар, іскерлік және рөлдік ойындар, нақты жағдайларды талдау, 

психологиялық және өзге де тренингтер, топтық пікірталастар, зерттеу топтары жұмысының 

нәтижелерін, жоғары оқу орындары мен жоғары оқу орындары арасындағы 

телеконференцияларды) өткізудің белсенді және интерактивтік нысандарын оқу процесінде 

кеңінен пайдалануды көздейді. Магистратура үшін магистр дайындалатын қызмет түрін 

(түрлерін) жүргізумен байланысты кәсіби құзыреттілікке оқытудың негізгі белсенді 

нысандарының бірі (есептеу-жобалау және жобалау-конструкторлық, өндірістік-

технологиялық, ұйымдастыру-басқару) жетекші зерттеушілер мен практик-мамандарды 

жұмысқа тарта отырып, Теориялық оқыту ағымында тұрақты негізде жалғасатын және 

магистрдің Жеке оқу жоспарларын түзетудің негізі болып табылатын ғылыми-техникалық 

семинар болып табылады. Оқу курстары аясында энергетикалық компаниялар, мемлекеттік 

және қоғамдық ұйымдар өкілдерімен кездесулер, сарапшылар мен мамандардың шеберлік 

сыныптары қарастырылған. 
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Қосымша 3 

 

П3. Түлек құзыреттілігіне қойылатын талаптарды реттейтін құжаттар 

 

П3.1 Білім беру бағдарламасын әзірлеуге арналған заңдар мен нормативтік 

құжаттар 
Модульдік білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының заңдары мен 

нормативтік құжаттар негізінде әзірленді: жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы, 8-қосымша); 7М07105-Автоматтандыру 

және басқару білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі дәрежесі 

берілетін түлекке қойылатын талаптарды регламенттейтін оқытудың кредиттік технологиясы 

бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары (ҚР БҒМ 20.04.2011 ж. №152 бұйрығы). 

 

П3.2 Түлектің құзыреттеріне қойылатын талаптарды реттейтін нормативтік 

құжаттар. 

Бітірушіге қойылатын талаптар қолданыстағы заңнамалық актілер мен нормативтік 

құжаттар негізінде әзірленді: 

1. Национальный классификатор занятий Республики Казахстан (НКЗ)  

НК РК 01-2017. 

2. Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 

образованием Утвержден приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 

октября 2018 года № 569 

3. Национальная рамка квалификаций. Утв. протоколом от 16 марта 2016 года 

Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений 

4. Международная стандартная классификация образования МСКО-2011 

5. International Standard Classification of Occupations ISCO–08 

6. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 

21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

25 июня 2012 года № 7755 

7. Закон Республики Казахстан «Об образовании», Государственный общеобязательный 

стандарт высшего образования (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 года № 604, Приложение 7). 

 

 

 

 


