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Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

№ Өріс атауы Түсініктеме 

1  Тіркеу нөмірі  6B07100023 

2  
Білім беру саласының коды және 

классификациясы  

6B07 Машина жасау, өндіріс және құрылыс 

индустриясы  

3  
Дайындық бағытының коды және 

классификациясы 
6B071 Инженерлік-техникалық қызмет 

4  
Білім беру бағдарламаларының 

тобы 
B063 Электротехника және автоматтандыру 

5  
Білім беру бағдарламасының 

атауы 
6В07108 Автоматтандыру және басқару 

6  БББ түрі a) Қолданыстағы БББ; 

7  

БББ мақсаты Жоғары білікті кадрларды даярлау, техникалық 

объектілер мен технологиялық процестерге 

арналған автоматика жүйелерін әзірлеу, жобалау 

және пайдалану, автоматты басқару жүйесін құру 

бойынша жұмысты ұйымдастыру. 

8  МСКО бойынша деңгейі 6 

9  ҰБЖ бойынша деңгейі 6 

10  СБШ бойынша деңгейі 6 

11  
БББ ерекшеліктері жоқ 

Серіктес университет (ДДОП) жоқ 

12  

Құзыреттер тізімі Білім беру бағдарламасындағы оқыту нәтижелері 

мен қалыптасатын құзыреттіліктермен өзара 

байланысы 1 және 2 қосымшаларда келтірілген  

13  

Оқыту нәтижелері ON-1 (ОН-01). Мемлекеттік, орыс және жалпыға 

ортақ шет тілдерінің бірін біліп, кәсіби қызметінде 

қолданыңыз. Өзінің еңбек қызметі барысында 

біліктілігін арттыру үшін зияткерлік, мәдени, 

физикалық және рухани өзін-өзі жетілдіруге дайын 

болу. 

ON-2 (ОН-02). Құқықтық және этикалық 

нормаларды білу негіздерін, сонымен қатар 

лингвистикалық, әлеуметтік және экономикалық 

білімдерді, өндірісті ұйымдастыру әдістері мен 

әдістерін және қауіпсіздік техникасы ережелерін 

сақтау, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны 

қорғау. 

ON-3 (ОН-03). Жоғары математика, физика, 

электроника, электротехника және басқа 

жаратылыстану ғылымдары бөлімдері туралы 

білімдеріңді көрсетіңдер және оларды автоматика 

мен басқару саласындағы инженерлік есептерді 

шешуге қолданыңдар.   

ON-4 (ОН-04). Автоматтандыру жүйесін құру мен 

пайдалануда қолданылатын қазіргі заманғы 

компьютерлік, ақпараттық, коммуникациялық 

технологиялар мен бағдарламалық 

қамтамасыздандыру . 

ON-5 (ОН-05). Өлшеу құралдары мен автоматика 
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жабдықтарын таңдау, технологиялық параметрлерді 

өлшеу, автоматика элементтері мен құрылғыларын 

баптау және пайдалану . 

ON-6 (ОН-06). Жоғары деңгейлі тілдерде 

бағдарламалау, микроконтроллерлерге арналған 

құралдар мен бағдарламалау тілдеріне, процестерді 

басқару жүйелерін модельдеуге және зерттеуге 

арналған бағдарламалық жасақтама дағдыларына ие 

болу.     

ON-7 (ОН-07). Сызықтық және сызықтық емес 

автоматты басқару жүйелерінің негізгі түрлері, 

оларды математикалық сипаттау және модельдеу 

туралы білімдерін практикада қолдану. Басқару 

жүйелерін талдау және синтездеу үшін есептеулерді 

орындау. 

ON-8 (ОН-08). Ақпаратты өңдеу және 

автоматтандыру жүйелерін синтездеу әдістерін, 

мәліметтерді басқару жүйелерін жобалау және 

бағдарламалау әдістерін меңгеру. Scada жүйелерінің 

функционалдығын тәжірибеде қолданыңыз. 

ON-9 (ОН-09). Автоматтандырудың құрылымдық, 

функционалдық және басқа схемаларын әзірлеу, 

анықтамалық-нормативтік әдебиеттерді талдау және 

техникалық құжаттаманы дайындау. 

Технологиялық, бағдарламалық, математикалық, 

алгоритмдік, ақпараттық және басқа да процестерді 

басқару жүйелеріне арналған бағдарламалық 

жасақтама жасау. 

ON-10 (ОН-10). Автоматтандыру мәселелерін шешу 

үшін микропроцессорлық технологияның 

техникалық мүмкіндіктерін, ақпаратты және 

бағдарламалық өнімді қабылдау және беру 

құралдарын пайдалану. 

ON-11 (ОН-11). Автоматтандыру объектілерінің, 

технологиялық процестердің және салалардың 

жағдайын талдау және бағалау. Автоматтандыру 

элементтері мен жүйелерін пайдалану, оларды 

орнату, іске қосу және пайдалану бойынша білікті 

шешімдер қабылдау. 

ON-12 (ОН-12).  Автоматтандыру жүйесін құру 

және өндірістік процестерді роботтандыруға 

жүйелік тәсілді енгізу бойынша білім, біліктілік 

және дағдыларға ие болу. 

14  Оқу түрі Күндізгі, қашықтықтан 

15  Оқу тілі Қазақ, орыс, ағылшын 

16  Кредиттер көлемі 240 

17  
Берілетін академиялық дәрежесі «6В07108-Автоматтандыру және басқару» ББ 

бакалавры  

18  

Кадрларды дайындау бағыты 

бойынша лицензияға қосымшаның 

болуы  

05.05.2020 ж. № KZ80LAA00018161 лицензиясы, 

БББ 16.04.2019ж. №АБ 0197445  АЖТА 

аккредитацияланған 
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19  

Наличие аккредитации ОП Есть 

Аккредиттеу органының атауы 
НКАОКО, АЖТА 

Аккредитацияның әрекет ету 

мерзімі 
2020 ж., 2024 ж. 

20  
Пәндер туралы ақпарат ЖК/МК, КП, БП пәндері туралы ақпарат 1-

қосымшада келтірілген 

21  Кәсіби қызмет саласы 

Кәсіби қызмет саласы - бұл энергетикалық, 

технологиялық, жобалық, пайдалану, 

эргономикалық және экономикалық көрсеткіштерді 

ескере отырып, автоматтандыру жобаларын әзірлеу, 

жобалау, модельдеу және іске асыру, өндірістік 

және технологиялық процестерді ақпараттандыру. 

22  Кәсіби қызмет түрлері 

Келесі кәсіптік қызметті жүзеге асыруға қабілетті 

кез-келген профильдегі кәсіпорында жұмыс істейтін 

маман:  

- еспетік-жобалық және жобалық-конструкторлық;  

-  өндірістік және технологиялық; 

-  ұйымдастырушылық және басқарушылық; 

-  ғылыми және педагогикалық. 

23  Модульдік оқу жоспары  2-қосымшада келтірілген 
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1. Жоғары білім беру бағдарламасының құрылымы 

Бакалавриат - бұл кем дегенде 240 академиялық кредитті міндетті түрде игере отырып, 

тиісті білім беру бағдарламасы бойынша «бакалавр» дәрежесін беретін кадрларды даярлауға 

бағытталған жоғары білім деңгейі. Жоғары білім берудің білім беру бағдарламасының 

мазмұны үш циклді пәндерден тұрады - жалпы білім беретін пәндер (бұдан әрі - ЖБП), 

базалық пәндер (бұдан әрі - БП) және кәсіби пәндер (бұдан әрі - КП). Жоғары білім берудің 

білім беру бағдарламасының құрылымы 1-қосымшада келтірілген. 

ЖБП циклі міндетті компоненттің (бұдан әрі - МК), университеттің (бұдан әрі - ЖК) 

және (немесе) таңдау компоненттің (бұдан әрі - ТК) пәндерін қамтиды. БП және КП 

циклдары ЖК және ТК пәндерін қамтиды. 

ЖБП циклінің тізімінде мазмұны типтік оқу бағдарламаларымен анықталатын міндетті 

компонент пәндерінің көлемін азайтуға жол берілмейді. Ерекшелік - техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім негізінде тездетілген оқу мерзімімен 

жоғары білім берудің қысқартылған білім беру бағдарламалары. 

ЖК мен ТК-ны университет өзі анықтайды және еңбек нарығының қажеттіліктерін, 

жұмыс берушілердің үміттерін және студенттің жеке мүдделерін ескереді. 

ЖБП циклінің көлемі жоғары білім беру бағдарламаларының жалпы көлемінің 23% 

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

компонент пәндеріне бөлінген. 

БП циклі оқу пәндерін оқып-үйренуді және кәсіптік практикадан өтуді қамтиды және 

жоғары білімнің жалпы білім беру бағдарламасының кем дегенде 47% -ын немесе 112 

академиялық кредитті құрайды. 

КП циклі жоғары оқу орындарының жалпы білім беру бағдарламасының кемінде 25% 

немесе 60 академиялық кредитті құрайтын академиялық пәндер мен кәсіптік практиканың 

түрлерін қамтиды. 

Модульдік оқу жоспары жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартының талаптарына және жоғары білім берудің білім беру бағдарламасының 

құрылымына сәйкес келеді, міндетті бөлімнің барлық компоненттерін қамтиды, университет 

және вариативті компоненттерден тұрады. Модульдік бағдарлама теориялық оқуға арналған 

кредиттер саны бойынша минималды талаптарға сай келеді - 228 және қорытынды 

аттестаттауға 12 кредит. Білім беру бағдарламасында практиканың мерзімі мен түрлері 

келесідей анықталған: оқу - 2 семестр (3 кредит), өндірістік - 4 семестр (5 кредит), 6 семестр 

(5 кредит) және диплом алды - 8 семестр (8 кредит). Вариациялық компонент элективті 

пәндер каталогында анықталған. 

 

2. Элективті пәндер каталогы 

Элективті пәндердің каталогы бүкіл оқу кезеңіне құрылады, бірақ тұрақты болмайды, 

сондықтан оны өндіріс қажеттіліктеріне, студенттер тобының (кем дегенде бір кіші топтың) 

қалауына, профессорлық-оқытушылық құрамның академиялық алмасуына және әлемнің 

жетекші жоғары оқу орындарының жетекші мамандарына, заманауи кәсіби курсты тыңдау 

мүмкіндігіне сәйкес өзгертуге болады. ЭПК жеке құжат ретінде әзірленеді және 

шығарылады. 

 

3. Модульдік оқу жоспары Модульный учебный план 

Модульдік оқытудың әдістемелік негізі - модульдік білім беру бағдарламаларын құру 

принциптері, әдістері мен процедурасы. Оқыту нәтижелерінің тиімділігі кешендік тәсілді 

қолдану арқылы білім беру бағдарламалары, сонымен қатар оқу бағдарламалары мен оқу 

пәндері модульдік принцип бойынша құрылған кезде қол жеткізіледі. Білім беру 

бағдарламасының құрылымын, нақты пәнді және олардың мазмұнын құруға жүйелі көзқарас 

логикалық дәйектілік пен модульдерді зерттеуді үйлестіруді және пәнаралық және модуль 

аралық байланысты қамтамасыз етуді қатаң сақтаумен көрінеді. Білім беру бағдарламасының 

модульдері логикалық өзара байланысты пәндер болып табылады және оқытудың белгілі бір 
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нәтижесіне, яғни құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған. Әр модульдің мазмұны мен 

көлемі студенттердің дидактикалық мақсаттарына, бейіні мен деңгейлік 

дифференциациясына байланысты өзгеріп отырады, ал бүкіл оқу бағдарламасы автономды 

ұйымдастырушылық-әдістемелік модульдерге құрылған. 

Модульдік оқу жоспары 2-қосымшада келтірілген. 

Жеті модуль (MAБ-01 - MAБ-04, MAБ-07, MAБ-09 және MAБ-12) міндетті болып 

табылады. MAБ-05, MAБ-06, MAБ-08, MAБ-10 модульдері міндетті - вариативті. Бұл 

модульдер кейбір құзыреттіліктерді алу үшін вариативті компоненттің пәндерін таңдауға 

мүмкіндік береді. Мысалы, MAБ-08 «Метрологиялық қамтамасыз ету» модулінде 

«Метрология, стандарттау, сертификаттау және сапа менеджменті» міндетті пәнін 

(университет компоненті) оқыған студент өз қалауы бойынша «Техникалық өлшеу 

құралдары» немесе «Технологиялық өлшемдер мен құрылғылар» пәнін оқи алады. Арнайы 

құзыреттіліктер MAБ-13/1 - Басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және ақпараттандыру 

модулдерін немесе MAБ-13/2 - Отын-энергетикалық кешендеріндегі автоматтандыру және 

басқару модульдерін оқып үйрену арқылы бекітіледі, бұл таңдалған мамандыққа байланысты 

вариативті компоненттің пәндерін оқуды қамтиды. Арнайы құзыреттіліктерді бекітуде, 

ұжымда, өндірісте жұмыс істеуге, берілген міндеттерді өз бетінше шешуге қабілеттілік МАБ-

14 «Кәсіптік практика» модулін қамту кезінде көмектеседі.  

 

4. Траекторияны таңдау әдісі 

Үшінші жылға дейін модульдер «көлденең-тік» схемаға ие. Модульдер міндетті, 

университеттік және вариативті компоненттен тұрады. Модульді оқудан кейінгі оқыту 

нәтижесі модульдің таңдалған вариативті компонентіне байланысты өзгеруі мүмкін. 

Вариативті бөлік оқыту траекториясын 3 курсқа дейін өзгерту мүмкіндігін қалдырады. 3 

курстан бастап студент модульдерді белгілі бір бағытта - таңдалған мамандық бойынша 

оқиды. 

Білім беру бағдарламасын құрудың мұндай схемасы студентке элективті пәндер 

каталогында көрсетілген пәндерді және модульдік оқу жоспарын таңдау еркіндігін, оның 

жеке оқу жоспарын құруға әр студенттің жеке қатысуын, оқу үрдісіне академиялық 

кеңесшілерді тарту, студенттерге білім беру траекториясын таңдауға көмектесу еркіндігін 

береді. 

Таңдалған білім траекториясын іске асыру нәтижесінде қажетті құзыреттіліктер 

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

компоненті, вариативті, түзету және ұйымдастырушылық бөліктерінен тұрады. Міндетті 

бөлім Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес келетін оқудың негізгі модульдерін 

қамтиды. Модульдердің университеттік компоненті таңдалған траекторияға қарамастан 

міндетті түрде оқытылады және болашақ маманның негізгі «Жалпы кәсіби» және «Кәсіби» 

құзыреттіліктерін құрайды. Вариативті бөлімде студент қызығушылық танытатын 

салаларына байланысты оқуға таңдайтын модульдер жиынтығы және олардың 

компоненттері бар. Міндетті және вариативті бөліктер оқытудың мазмұнын анықтауға 

бағытталған. Түзету бөлімі студенттерге модульдердің вариативті бөлігі мен вариативті 

модульдің пәндерін таңдауда, олардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, сонымен қатар 

ұйымдастырушылық бөлігін анықтауда көмек көрсетуді қарастырады. Ұйымдастыру бөлігі 

жүйенің келесі компоненттерін қамтиды: формалар, әдістер, технологиялар, құралдар, 

таңдалған мазмұнды зерттеуді бақылау. 1-кестеде ЖББТ оқытудың ұйымдастырушылық 

компоненттері келтірілген. 
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1-кесте - ЖББТ оқытудың ұйымдастырушылық компоненті 

Асинхрондық элементтері 

Оқудың 

асинхрондығын 

қамтамасыз ету 

Асинхрондықты қамтамасыз ететін құралдар 

1. Студенттің өзіндік 

жұмысы 

2. Вариативті компонент 

пәнін таңдау 

3. Академиялық ауысу мен 

ғылыми стажировкалар 

шеңберінде қосымша 

профилді таңдау 

АБжАТИ, АБ 

кафедрасы 

Жұмыс оқу жоспары; Сабақ кестесі; 

ОСӨЖ оқытушыларына арналған консультациялар 

кестесі; оқу бағдарламасының орындалуын бақылау  

АБ кафедрасы, 

эдвайзерлер 

Магистранттың жеке оқу бағдарламасы 

Оқытушылар ПОӘК, тапсырмаларды орындау және жеткізу 

кестесі, ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

Студенттер Кітапхана, электронды басылымдар, интернет, 

силлабустар 

 

2-кестеде оқытудың жеке білім беру технологиясының мазмұндық компоненті 

келтірілген. Мазмұндық компонент жеке білім беру технологиясын қалыптастыру 

нұсқаларын нақтылайды. Білім беру бағдарламасы аясында академиялық ұтқырлықты жүзеге 

асыруға болады. 

 

1-кесте - ЖББТ оқытудың мазмұндық компоненті 

Асинхрондық элементтері 
Оқудың асинхрондығын 

қамтамасыз ету 

Асинхрондықты қамтамасыз ететін 

құралдар 

Құзыреттіліктің жеке жиынтығы  Эдвайзерлер, студенттер Студенттің жеке оқу бағдарламасы 

Кафедра Вариативті пәндер жиынтығы 

АБжАТИ Жұмыс оқу бағдарламасы 

Оқу профилінің сипаттамасы 

(ЕСЖ, KЖ, ғылыми-зерттеу 

жұмысы, жобалық жұмыс) 

Эдвайзерлер, студенттер  Студенттің жеке оқу бағдарламасы 

Кафедра КЖ шамамен тақырыптары, ЕСЖ 

тақырыбы, зерттеу жұмысының жуық 

тақырыптары 

Пәндерді меңгерудің жеке 

деңгейі (жоғары, орта, төмен) 

Эдвайзерлер, студенттер, 

оқытушылар 

Бағалаудың баллдық-рейтингтік 

жүйесі туралы ережелер, тапсырмалар 

кестесі, зерттеу жұмысы 

Практика кезіндегі кәсіби іс-

әрекетке кәсіби бейімделу 

Эдвайзерлер, студенттер, 

кафедра, деканат 

Тәжірибелік бағдарламалар, тәжірибе 

негізінде кәсіпорындармен келісім-

шарттар, практикаға жеке 

тапсырмаларды, дуальды оқыту 

элементтерін қалыптастыру 

Кәсіби құзыреттіліктің 

кеңейтілген жиынтығы (қосымша 

оқыту профилін таңдау) 

Эдвайзерлер, студенттер Студенттің жеке жоспары 

АБжАТИ Сызықтық емес кесте, қосымша оқыту 

профилінің негізгі білім беру 

бағдарламасы, біліктілікті жоғарлату 

курстары 

 

Білім беру бағдарламасы екі оқыту траекторясын қарастырады: 

- басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және ақпараттандыру; 

- отын-энергетикалық кешендегі автоматтандыру және басқару. 

Бірінші курс модульдік жоспарға енгізілген міндетті пәндері мен университет 

пәндерінің едәуір санымен сипатталады. Бірінші жылы вариативті компоненттің пәндері 

жоқ. Бірінші және екінші семестрдегі пәндерді оқығаннан кейін студенттер бірінші 

семестрде 30 кредитті, екінші семестрде 30 кредитті игереді. Екінші семестрде оқу 

практикасы қарастырылған. 

Екінші жылы жалпы білім беру және кәсіби пәндер циклдерін оқу жалғасады, 

вариативті пәндер қосылады. Екінші жылы болашақ мамандықты қалыптастыру басталады, 
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пәндердің едәуір бөлігі физиканы, бағдарламалауды, электротехниканы және электрониканы 

тереңдетіп оқуға арналған. Сонымен қатар, МАБ-05 - «Компьютерлік технологиялар және 

бағдарламалау», МАБ-08 - «Метрологиялық қамтамасыз ету», МАБ-10 - «Жалпы кәсіптік 

пәндер» модульдерінде болашақ мамандықты қалыптастырудың басталуы. Вариативті 

компоненттің пәндерін таңдау білім беру бағдарламасын дайындау бағытын таңдауға әсер 

етпейді, бірақ базалық білімді қалыптастырады. Осылайша, үшінші және төртінші 

семестрлердің пәндерін таңдағаннан кейін студенттер үшінші семестрде 30 кредитті және 

төртінші семестрде 30 кредитті игереді. Төртінші семестрде 1-ші оқудың 5 кредиті аяқталуы 

керек, студенттер екінші курстың көктемгі (төртінші) семестрінде мамандықтарға 

байланысты өз таңдауын жасайды. 

Үшінші жылы базалық пәндер циклінің пәндері оқытылады, бірақ міндетті және 

вариативті компоненттерден тұратын үлкен пәндер блогы пайда болады. Үшінші жылы 

болашақ мамандықты қалыптастыру МАБ-05 - «Компьютерлік технологиялар және 

бағдарламалау», МАБ-08 - «Метрологиялық қамтамасыз ету», МАБ-09 - «Басқару жүйелері 

және модельдеу», МАБ-10 - «Жалпы кәсіптік пәндер», МАБ-11 - «Микропроцессорлық 

технология»модульдері бойынша жалғасуда. Сонымен қатар, болашақ маман даярлаудың 

белгілі бір бағытына тән, маманданудың негізін қалайтын университет компонентінің 

пәндері пайда болады. Мамандандыру шеңберінде оқыту 5-ші және 6-шы семестрлерде 

MAБ-13/1 - «Басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және ақпараттандыру» немесе MAБ-

13/2 - «Отын-энергетикалық кешендегі автоматтандыру және басқару» модульдері бойынша 

жүзеге асырылады, онда студенттер 2 мамандандырылған пәндерді меңгереді. Бесінші және 

алтыншы семестрлерді аяқтағаннан кейін студенттер әр семестрде 30 кредиттен өтеді. 

Алтыншы семестрде оқудың бес кредиті аяқталуы керек. 

Төртінші жылы вариативті және университеттік компоненттің базалық және кәсіби 

пәндерінің циклдары оқытылады. Жетінші семестрде болашақ маман даярлаудың нақты 

бағыты бойынша пәндерді оқытылады (модульдер МАБ-13/1 - «Басқару жүйелеріндегі 

автоматтандыру және ақпараттандыру» немесе МАБ-13/2 - «Отын-энергетикалық кешендегі 

автоматтандыру және басқару»). Бұл модульдерді оқып-үйрену оқыту траекториясын 

(мамандықты) таңдаған кезде міндетті болып табылады. Сегізінші семестрде жалпы білім 

беретін және университеттің негізгі пәндері оқылады: экономика, кәсіпкерлік, көшбасшылық 

және инновация, экология және өмір қауіпсіздігі, кәсіби қазақ (орыс) тілі, кәсіптік 

бағдарланған шет тілі және білім беру бағдарламасының оқу процесін аяқтайтын қорытынды 

аттестаттауға дайындық жүгізіледі. 

Осылайша, жетінші семестрдің пәндерін таңдағаннан кейін студенттер 30 кредитті 

игереді. Сегізінші семестрде бірқатар пәндерді оқумен қатар, диплом алдындағы практика 

және қорытынды аттестаттау, барлығы 30 кредит игерілуі керек. 

Берілген кредиттер көлемі модульдер және оқыту курстары аясында 3-кестеде 

келтірілген. 

Бағдарламаның үшінші және төртінші жылдарындағы университеттің қосымша 

модульдерін құру арқылы заман ағымына сай түрлі мамандықтар бойынша мамандар 

даярлауға болады. 

Білім беру бағдарламасы студенттерге жеке көзқарасты қамтамасыз етеді, кәсіби 

құзыреттіліктердің кәсіби стандарттар мен біліктілік стандарттарынан оқыту нәтижелеріне 

айналуын қамтамасыз етеді. Студенттерге бағытталған 100% оқыту қамтамасыз етіледі - бұл 

оқыту процесінде акценттің оқытудан (білімді «аударуда» оқытушылар құрамының басты 

рөлі ретінде) оқуға (оқушының белсенді білім беру қызметі ретінде) ауысуын көздейтін білім 

беру принципі. Білім беру бағдарламасы білім беруді басқарудың демократиялық сипатының 

қағидаларын іске асыруға, академиялық еркіндіктің шекараларын және білім беру 

мекемелерінің өкілеттіктерін кеңейтуге арналған, бұл инновациялық және ғылыми өндірістер 

үшін жоғары мотивацияланған кадрларды дайындауды қамтамасыз етеді. 
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3 кесте - Білім беру бағдарламасының модульдері аясында қамтылған кредиттер 

көлемін көрсететін жиынтық кесте  
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1 
1 5 5 3 30 0 0 0 30 900 30 6+1 гос 1 

2 6 3 4 27 3 0 0 30 900 30 6 2 

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

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

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

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

4 

7 3 0 3 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

8 4 0 4 10 0 8 12 30 900 30 
4+1 мем 

+ДЖ 
1 

Барлығы 14 25 207 3 18 12 240 7200 240 
44+2 мем 

+ДЖ 
8 
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Қосымша 1 

 

  

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің 2020 жылғы 5 

мамырдағы № 182 бұйрыққа 3-қосымша  

Мемлекеттік 

жалпыға міндетті 

жоғары білім стандартына  

2-қосымша 

   

 

Жоғары білім беру бағдарламасының құрылымы 

(оқу мерзімі 4 жыл) 
 

№ Циклдар мен пәндер аталуы 
Жалпы еңбек сыйымдылығы 

академиялық сағаттарда Академиялық кредиттерде 

1 2 3 4 

1 
Жалпы білім беру пәндер циклі 

(ЖБП) 
1680 56 

1) Міндетті компонент 1530 51 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 150 5 

Философия 150 5 

Шетел тілі 300 10 

Қазақ (орыс) тілі 300 10 

Ақапаратты- коммуникациялық 

технологиялар  (ағылшын тілінде) 
150 5 

Әлеуметтік-саяси білімдер модулі 

(мәдениеттану және психология, 

әлуеметтану және саясаттану) 

240 8 

Дене шынықтыру 240 8 

2) Университет компоненті және/немесе 

таңдау компоненті 
150 5 

2 Базалық пәндер циклі (БП) 4260 142 

1) Университет компоненті және/немесе 

таңдау компоненті  

 

 

 

 

2) 
Кәсіби практика 

 

 

 

 

3 Кәсіби пәндер циклі (КП) 2700 90 

1) Университет компоненті және/немесе 

таңдау компоненті 

 

 

 

 

2) Кәсіби практика   

4 Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)   

1) Таңдау компоненті   

5 Қорытынды аттестация 360 кем емес 12 кем емес 

1) Дипломдық жұмысты, дипломдық 

жобаны жазу және қорғау, немесе 

кешендік емтиханға дайындық және 

тапсыру 

360 12 

 Барлығы 9000 кем емес 300 кем емес 
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Қосымша 2 

 
1. Түлектің білім беру бағдарламасын меңгергеннен кейін игеруі керек 

құзыреттері 

«Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасы бойынша оқытудың 

нәтижелері Дублиндегі 1 деңгейдегі білім беру дескрипторлары (бакалавр дәрежесі) 

негізінде құзыреттіліктер арқылы көрінеді, олар: 

- осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса, оқу саласындағы білім мен түсінікті 

көрсету; 

- осы білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану; 

- зерттелетін аймақтағы дәлелдерді тұжырымдау және мәселелерді шешу; 

- әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пікірлер 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру; 

- ақпаратты, идеяны, мәселелер мен шешімдерді мамандарға да, маман емес адамдарға 

да жеткізе білу. 

Сонымен бірге оқытудың бес негізгі нәтижесі бар: 

- білім мен түсінік; 

- білім мен түсінікті қолдану; 

- пайымдауларды қалыптастыру; 

- коммуникативті дағдылар; 

- оқу дағдылары немесе оқу қабілеті. 

«Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасы бойынша оқытудың 

нәтижелері П2.1 кестесінде келтірілген. 
 

П2.1 кесте – Оқудың негізгі нәтижелері  

Код  Оқу нәтижесі 

ОН1 Мемлекеттік, орыс және жалпыға ортақ шет тілдерінің бірін біліп, кәсіби 

қызметінде қолданыңыз. Біліктілігін бүкіл өмір бойы жетілдіру үшін өзін-өзі 

зияткерлік, мәдени, физикалық және рухани жетілдіруге дайын болыңыз. 

ОН2 Құқықтық және этикалық стандарттарды, сонымен қатар лингвистикалық, 

әлеуметтік және экономикалық білімдерді, өндірісті ұйымдастыру әдістері 

және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау, еңбекті қорғау және 

қоршаған ортаны қорғау негіздеріне ие болу. 

ОН3 Жоғары математика, физика, электроника, электротехника және басқа 

жаратылыстану ғылымдары бөлімдері туралы білімдерін көрсету және 

оларды автоматтандыру және басқару саласындағы инженерлік есептерді 

шешуге қолдану 

ОН4 Автоматтандыру жүйесін құру мен пайдалануда қолданылатын қазіргі 

заманғы компьютерлік, ақпараттық, коммуникациялық технологиялар мен 

бағдарламалық қамтамасыздандыруды игеру. 

ОН5 Өлшеу құралдары мен автоматика жабдықтарын таңдау, технологиялық 

параметрлерді өлшеу, автоматика элементтері мен құрылғыларын баптау 

және пайдалану. 

ОН6 Жоғары деңгейлі тілдерде, микроконтроллерлердің құралдарында және 

бағдарламалау тілдерінде бағдарламалау дағдыларын, процестерді басқару 

жүйелерін модельдеуге және зерттеуге арналған бағдарламалық жасақтамаға 

ие болу. 

ОН7 Сызықтық және сызықтық емес автоматты басқару жүйелерінің негізгі 

түрлері, оларды математикалық сипаттау және модельдеу туралы білімдерін 

практикада қолдану. Реттеу жүйелерін талдау және синтездеу үшін 

есептеулерді орындау. 



14 

 

Код  Оқу нәтижесі 

ОН8 Ақпаратты өңдеу және автоматтандыру жүйелерін синтездеу әдістерін, 

мәліметтерді басқару жүйелерін жобалау және бағдарламалау әдістерін 

меңгеру. Scada жүйелерінің функционалдығын тәжірибеде қолдану. 

ОН9 Автоматтандырудың құрылымдық, функционалдық және басқа схемаларын 

әзірлеу, анықтамалық-нормативтік әдебиеттерді талдау және техникалық 

құжаттаманы дайындау. ТП АБЖ-ң техникалық, бағдарламалық, 

математикалық, алгоритмдік, ақпараттық қамтамаларын және басқаларын 

әзірлеу.  

ОН10 Автоматтандыру есептерін шешу үшін микропроцессорлық технологияның, 

ақпаратты және бағдарламалық өнімдерді қабылдау мен берудің техникалық 

мүмкіндіктерін пайдалану. 

ОН11 Автоматтандыру объектілерінің, технологиялық процестердің және 

салалардың жағдайын талдау және бағалау. Автоматтандыру элементтері 

мен жүйелерін пайдалану, оларды орнату, іске қосу және пайдалану 

бойынша білікті шешімдер қабылдау. 

ОН12 Автоматтандыру жүйесін құру және өндірістік процестерді роботтандыруға 

жүйелік тәсілді енгізу бойынша білім, біліктілік және дағдыларға ие болу. 

 

Ұлттық және салалық біліктілік шеңберіне, кәсіптік стандарттарға және Дублиннің 1-

ші оқу деңгейінің дескрипторларына сәйкес (бакалавриат) бітірушіде жалпы білім беру, 

әлеуметтік-этикалық құзыреттілік, экономикалық және ұйымдастырушылық-басқарушылық 

құзыреттіліктер, сондай-ақ талаптардың негізінде қалыптасатын жалпы жоғары білім 

құзыреттері болуы керек, және жалпы кәсіби және кәсіби (арнайы) құзыреттіліктер. 

Жалпы білім беретін пәндер циклін (ЖБД) оқып біткеннен кейін студент П2.2 

кестесінде келтірілген әмбебап құзыреттіліктерге (ӘҚ) ие болуы керек. 

 

Код Аталуы 

ӘҚ-1 

Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтары мен өзіндік 

ерекшеліктерін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымды 

көрсете білу 

ӘҚ-2 Дүниетанымды қалыптастыру үшін философиялық білім негіздерін қолдана білу 

ӘҚ-3 Әр түрлі қызмет салаларында экономикалық білім негіздерін қолдана білу 

ӘҚ-4 Әр түрлі қызмет саласында құқықтық білім негіздерін қолдана білу 

ӘҚ-5 

Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның негізгі білімдерін 

ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әр түрлі 

салаларындағы жағдайларды бағалау мүмкіндігі 

ӘҚ-6 

Тұлғааралық, мәдениаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін 

шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым-

қатынасқа түсу мүмкіндігі 

ӘҚ-7 Ұжымда жұмыс жасай білу, әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарға төзімділік 

ӘҚ-8 Өзін-өзі ұйымдастыру және өзіндік оқу қабілеті 

ӘҚ-9 
Толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін дене 

шынықтыру әдістері мен құралдарын қолдана білу 

ӘҚ-10 Экологиялық және төтенше жағдай техникасын қолдана білу 

ӘҚ-11 Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсете білу 

ӘҚ-12 
Жеке іс-әрекетте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін 

қолдану мүмкіндігі: Интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау 
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Код Аталуы 

және тарату үшін бұлтты және мобильді қызметтер 

 

Білім беру бағдарламасының кәсіби құзыреттіліктері (КҚ) жұмыс берушілердің 

талаптары мен қоғамның әлеуметтік сұранысын ескере отырып, кәсіби стандарттар мен 

мамандардың типтік біліктілік сипаттамалары негізінде әзірленеді. 

Оқыту деңгейіне қойылатын жалпы талаптар мыналар: автоматтандыру және басқару 

бағытында кәсіптік білім беру бағдарламасында белгіленген теориялық және практикалық 

дағдылардың жиынтығы ретінде анықталатын бакалаврдың кәсіби құзыреттілігі; қызметтің 

бір немесе бірнеше түрлерінде кәсіби функцияларды орындау мүмкіндігі; автоматтандыру 

және басқару саласындағы теория мен практиканың дамуының негізгі тенденцияларын 

түсіну. «Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасының түлегі П2.3 және П2.4 

кестелерінде көрсетілген кәсіби құзыреттіліктерге ие болуы керек. 

 

П2.3 кесте – Жалпы кәсіптік құзыреттіліктер (ЖКҚ) 

Код Аталуы 

ЖКҚ-1 

Жаратылыстану және арнайы пәндер саласындағы базалық білімдерін көрсете білу 

қабілеті және алған білімдерін кәсіби іс-әрекетте пайдалануға, математикалық 

талдау мен модельдеу әдістерін қолдана білуге, теориялық және эксперименттік 

зерттеулерге дайын болу 

ЖКҚ-2 

Кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи-ғылыми мәнін 

анықтауға дайын болу және оларды шешуге тиісті физикалық-математикалық 

аппараттарды тарту мүмкіндігі 

ЖКҚ-3 Кәсіби қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды қолдану мүмкіндігі 

ЖКҚ-4 
Өндірістік персоналды және халықты ықтимал апаттардың, апаттардың, табиғи 

апаттардың салдарларынан қорғаудың негізгі әдістерін қолдана білу 

ЖКҚ-5 
Ғылыми-техникалық ақпаратты талдау, зерттеу тақырыптары бойынша отандық 

және шетелдік тәжірибені зерделеу мүмкіндігі 

ЖКҚ-6 

Қабылданған шешімдер мен алынған нәтижелер туралы есеп беру түрінде, оны 

жариялай отырып (көпшілік қорғау) қалыптастыру туралы толық түсінік 

қалыптастыру 

ЖКҚ-7 

Ақпаратты, компьютерлік және желілік технологияларды қолдана отырып, іздеу, 

сақтау, өңдеу және әр түрлі дереккөздерден ақпараттарды қажетті форматта ұсыну 

мүмкіндігі 

 

П2.4 кесте – Кәсіби құзыреттер (КҚ) 

Код Аталуы 

есептік-жобалау қызметі саласында 

КҚ-1 

Нормативті құжаттар мен ақпаратты іздеу мен өңдеудің заманауи әдістерін 

қолдана отырып, жабдықтың элементтері мен қызмет объектілерін жобалау үшін 

бастапқы деректерді жинауға және талдауға қатысуға дайын болу 

КҚ-2 

Стандартты әдістер бойынша есептеулер жүргізу және техникалық тапсырмаға 

сәйкес стандартты жобалау автоматтандыру құралдарын қолдана отырып, жеке 

бөлшектер мен тораптарды жобалау мүмкіндігі 

КҚ-3 

Жобалау-жұмыс құжаттамасын жасауға, дайындалған жобалау жұмыстарын 

стандарттарға, ерекшеліктерге және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес 

орындауға қатысуға дайын болу 

КҚ-4 
Стандартты әдістерді қолдана отырып жобалауды алдын-ала техникалық-

экономикалық негіздеуді жүргізу мүмкіндігі 

өндірістік-технологиялық қызмет саласында 
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КҚ-5 

Жұмыс орындарын, олардың техникалық жабдықталуын, технологиялық 

жабдықтың жұмысын өндірістік технологияға, қауіпсіздік стандарттарына және 

өндірістік санитарияға, өрт қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға сәйкес ұйымдастыра 

білу 

КҚ-6 
Жоспарлауға дайындық және технологиялық жабдықтың жоспарлы сынақтарын 

өткізуге қатысу 

КҚ-7 

Технологиялық жабдықтардың жұмысы мен өнімнің сапасын бақылаудың 

стандартты әдістерін қолдану кезінде технологиялық процестерді метрологиялық 

қамтамасыз етуді ұйымдастыруды бақылауға дайындық 

КҚ-8 

Өндірістегі экологиялық қауіпсіздіктің сақталуын бақылауға, қоршаған ортаны 

қорғау шараларын және өндірістегі энергия мен ресурстарды үнемдеу шараларын 

әзірлеуге және өткізуге қатысуға дайын болу 

эксперименттік қызметте 

КҚ-9 
Берілген әдістеме бойынша эксперименттер жүргізу және сәйкес математикалық 

аппаратты қолдану арқылы нәтижелерді талдау мүмкіндігі 

КҚ-10 

Өлшеу мен бақылаулар жүргізуге дайындық, жүргізіліп жатқан зерттеулердің 

сипаттамасын құрастыру, шолулар, баяндамалар мен ғылыми басылымдарды 

құрастыру үшін мәліметтер дайындау 

ұйымдастыру және басқару қызметі саласында 

КҚ-11 

Стандарттау жұмыстарын жүзеге асыруға және техникалық құралдарды, 

жүйелерді, процестерді, жабдықтар мен материалдарды сертификаттауға 

дайындыққа қатысуға дайын болу 

КҚ-12 Кішкентай орындаушылар командаларын басқару мүмкіндігі 

КҚ-13 
Персонал мен еңбекақы қорларының жұмысын жоспарлай отырып, алғашқы 

өндірістік бөлімшелер жұмысының жедел жоспарларын құра білу 

КҚ-14 
Өзіндік оқуға дайындық және өндірістік кадрларды оқыту мен оқуды 

ұйымдастыруға 

КҚ-15 
Шығындарды талдау және алғашқы өндірістік қондырғылардың жұмысын 

бағалау мүмкіндігі 

монтаждау, іске қосу және сервистік-пайдалану қызметі саласында 

КҚ-16 

Технологиялық жабдықты жоспарлы түрде тексеруге және жөндеуге қатысуға, 

монтаждау, пайдалануға беру және пайдалануға беру, соның ішінде жаңа 

жабдықты және (немесе) технологиялық процестерді игеру кезінде  

КҚ-17 
Персоналдың технологиялық жабдықты ұстау жұмысын ұйымдастыруға 

дайындығы 

КҚ-18 Технологиялық процестерді әзірлеуге және дәл баптауға қатысуға дайын болу 

 

2. Модульдік білім беру бағдарламасының құрылымы мен мазмұны. 

Модульдердің сипаттамасы (құзыреттілік матрицасы) 

 

П2.5 кесте – «6В07108-Автоматтандыру және басқару» модульдік білім беру 

бағдарламасы 

 

№
№

 р
б

 

Модуль, 

пәннің коды 
Модуль, пән атауы 

П
ән

 ц
и

к
л
ы

 

К
р

ед
и

тт
ер

 

са
н

ы
 

О
қ
у

 

н
әт

и
ж

ес
і 

Қ
о

р
ы

ты
н

д
ы

 

б
ақ

ы
л
ау

 

ф
о

р
м

ас
ы

 

  МАБ-01 Әлеуметтік пәндер  19     

1 KКZT 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
ЖБП 

(МК) 
5 ОН2 МЕ 

2 ASBM 1108 Әлеуметтік-саяси білімдер модулі ЖБП 3 ОН 1 Е 
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(мәдениеттану және психология) (МК) 

3 ASBM 2109 
Әлеуметтік-саяси білімдер модулі (әлеуметтану, 

саясаттану) 

ЖБП 

(МК) 
5 ОН 2 Е 

4 Fil 2102 Философия 
ЖБП 

(МК) 
5 ОН 2 Е 

5 ZhKM 1114 
ЖОО компонентінің модулі (құқық және 

коррупцияға қарсы мәдениет негіздері) 
ЖБП (ТК) 1 ОН1 Е 

  МАБ-02 Экономикалық пәндер  2     

6 ZhKM 4116 
ЖОО компонентінің модулі (экономика, 

кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновациялар) 
ЖБП (ТК) 2 ОН 2 Е 

  МАБ-03 Тіл дайындығы 26     

7 ShT 1103 Шетел тілі ЖБП 

(МК) 

5 ОН 2 Е 

8 ShT 1104 Шетел тілі 5 ОН 2 Е 

9 K(O)T 1105 Қазақ (орыс) тілі ЖБП 

(МК) 

5 ОН 1 Е 

10 K(O)T 1106 Қазақ (орыс) тілі 5 ОН 1 Е 

11 
KK(O)T 

1106 
Кәсіби қазақ (орыс) тілі БП(ЖК) 3 ОН2 Е 

12 KBShT 4207 Кәсіби бағытталған шетел тілі БП(ЖК) 3 ОН2 Е 

  МАБ-04 Экология және еңбек қорғау 2     

13 ZhKM 4115 
ЖОО компонентінің модулі  (экология және 

өмір қауіпсіздігі) 

ЖБП 

(ЖК) 
2 ОН2 Е 

  МАБ-05 Компьютерлік технологиялар және программалау 9     

14 AKT 1107 
Ақапаратты- коммуникациялық технологиялар  

(ағылшын тілінде) 

ЖБП 

(МК) 
5 ОН4 Е 

15 TSTN 1215 
IP-телефония мен стримингтік технологиялар 

негіздері 
БП (ЖК) 3 ОН4 Е 

16 APN 1204 Алгоритмдеу және программалау негіздері БП (ЖК) 5 ОН6 Е 

17 

  Элективті пән (2-ден 1 таңдау)   5     

PT 2214 Программалау технологиялары БП (ТК)   ОН6 Е 

PTA 2214 Программалаудың теориясы мен әдістері БП (ТК)   ОН6 Е 

18 MKZh 2216 Мәліметтер қорларын жобалау БП(ЖК) 4 ОН8 Е 

19 
BZhEZh 

3216 
Басқару жүйелеріндегі есептеу желілері БП(ЖК) 5 ОН10 Е 

20 AKAK 3217 Акпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау БП(ЖК) 4 ОН7 Е 

21 
IAZhKN 

3218 

Интеллектуалды ақпараттық жүйелерді құру 

негіздері 
БП(ЖК) 3 ОН7 Е 

  МАБ-06 Математикалық пәндер 15     

22 Mat 1201 Математика I БП(ЖК) 5 ОН3 Е 

23 Mat 1202 Математика II БП(ЖК) 5 ОН3 Е 

24 

  Элективті пән (2-ден 1 таңдау)   5     

AMN 2217 Автоматиканың математикалық негіздері БП(ТК)   ОН3 Е 

AEMA 2217 
Автоматика есептеріндегі математикалық 

әдістер 
БП(ТК)   ОН3 Е 

 МАБ-07 Физика және электроника  18   

 Fiz 1203 Физика  БП (ЖК) 5 ОН3 Е 

 ТFiz 2205 Тереңдетілген физика БП (ЖК) 3 ОН3 Е 

 ETN 2208 Электротехниканың теориялық негіздері   БП(ЖК) 5 ОН3 Е 

 Ele 2209 Электроника БП(ЖК) 5 ОН3 Е 

 МАБ-08 Метрологиялық қамтамасыз ету  10     

 
MSSSB 

2210 

Метрология, стандарттау, сертификаттау және 

сапаны басқару 
БП (ЖК) 5 ОН5 Е 

   Элективті пән (2-ден 1 таңдау)   5     

 OTK 3218 Өлшеудің техникалық құралдары БП (ТК)   ОН5 Е 

 TOA 3218 Технологиялық өлшеулер және аспаптар БП (ТК)   ОН5 Е 

 МАБ-09 Автоматты басқару теориясы және моделдеу  27     

 SARZh 3301 Cызықты автоматты реттеу жүйелері КП(ЖК) 7 ОН7 Е 

 BARZh Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері КП(ЖК) 5 ОН7 Е 
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3302 

 BOMI 3303 
Басқару объектілерін моделдеу және 

идентификациялау 
КП(ЖК) 5 ОН7 Е 

 AZhZh 4306 Автоматтандыру жүйелерін жобалау КП(ЖК) 5 
ОН10, 

ОН12 
Е 

 
ARZhE 

4304 
Автоматты реттеу жүйелерін есептеу  КП(ЖК) 5 ОН7 Е 

 МАБ-10 Жалпы кәсіптік пәндер  8     

   Элективті пән (2-ден 1 таңдау)   5     

 AEK 2223 Автоматика элементтері мен құралдары БП (ТК)   ОН5 Е 

 ATK 2223 Автоматтандырудың техникалық құралдары БП (ТК)   ОН5 Е 

   Элективті пән (2-ден 1 таңдау)   3     

 
AZhTN 

3224 
Ақпаратты жинау және тасымалдау негіздері БП (ТК)   ОН3 Е 

 KAT 3224 Қолданбалы ақпарат теориясы БП (ТК)   ОН3 Е 

 МАБ-11 Микропроцессорлы техника  15     

   Элективная дисциплина (выбрать 1 из 2)   5     

 
STBMP 

3222 

Сандық техникаларды және басқару 

микробақылауыштарын программалау 
БП (ТК)   ОН6 Е 

 
PLPZhC 

3222 
PLC программалық жасақтамасы БП (ТК)   ОН10 Е 

 
BZhMK 

3307 

Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық 

кешендер 
КП(ЖК) 5 ОН10 Е 

 
SZhKN 

4305 
SCADA-жүйелерді құру негіздері КП(ЖК) 5 ОН9 Е 

 МАБ-12 Физикалық тәрбиелеу  8     

 DSh 1110 Дене шынықтыру 
ЖБП 

(МК) 
1 ОН1 Д\с 

 DSh 1111 Дене шынықтыру 
ЖБП 

(МК) 
2 ОН1 Д\с 

 DSh 2112 Дене шынықтыру 
ЖБП 

(МК) 
2 ОН1 Д\с 

 DSh 2113 Дене шынықтыру 
ЖБП 

(МК) 
3 ОН1 Д\с 

 МАБ-13/1 
Басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және 

ақпараттандыру   
 23     

 
ZhOZhP 

3225 

Жүйелік программалық жабдықтау және 

программалау 
БП (ТК) 5 ОН5 Е 

 BOA 3226 Басқару объектілерін автоматтандыру БП (ТК) 3 ОН9 Е 

 PZhIN 4308 
Программалық жабдықтаудың  

инженериясының  негіздері 
КП(ТК) 5 ОН9 Е 

 BZhSN 4309 Басқару жүйелерінің сенімділігінің  негіздері КП(ТК) 5 ОН11 Е 

 
OPABZh 

4310 

Өндірістік процестерді  автоматтандырылған  

басқару жүйелері 
КП(ТК) 5 

ОН11, 

ОН12 
Е 

 МАБ-13/2 
Отын-энергетикалық кешендеріндегі 

автоматтандыру және басқару 
 23     

 ZhZh 3225 Жалпы жылутехника БП (ТК) 5 ОН3 Е 

 
TTPОА  

3226 

Типтік технологиялық процесстер мен өндірісті 

автоматтандыру 
БП (ТК) 3 ОН9 Е 

 
ZhEOTN 

4308  

Жылу энергиясын өндірудің технологиялық 

негіздері 
БП (ТК) 5 ОН3 Е 

 
ZhBZhOD 

4309 

Жылуэнергетика мен басқару жүйелері 

объектілеріне диагностика жасау 
КП (ТК) 5 ОН11 Е 

 
ZhESOA 

4310 
ЖЭС объектілерін автоматтандыру КП(ТК) 5 

ОН11, 

ОН12 
Е 

 МАБ-14 Кәсіби практика    21     

 OP1211 
Оқу практика. AutoCAD-та жобалау, Solid 

Works/Компьютерлік графиканың негіздері 
БП (ВК) 3 ОН4 

Д/с 

(есеп) 

 OP 2212 Өндірістік практика 1 БП (ВК) 5 ОН5 
Д/с 

(есеп) 

 OP 3213 Өндірістік практика 2 БП (ВК) 5 ОН9 Д/с 
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(есеп) 

 DAP 43011 Диплом алды практика КП (ВК) 8 

ОН10, 

ОН11, 

ОН12 

Д/с 

(есеп) 

 МАБ-15 Қортынды аттестация   12     

   Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан ҚА                                                                                                                                                                                                       4   МЕ 

   
Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау  
ҚА                                                                                                                                                                                                       8   Ж(Ж) 

 Барлық оқу мерзімі бойынша: 240     
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Қосымша 3 
П3.1 кесте - Оқытылатын пәндер және қалыптасатын құзыреттіліктер туралы ақпарат 

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

р саны 

Пайда болған 

құзыреттер 

(кодтар) 

Жалпы білім беру пәндерінің циклі 

Міндетті компонент 

1 
Қазақстанның қазіргі заманғы 

тарихы 

Пән ұлттық мемлекет идеясының қалыптасу кезеңдерін, азаматтық және саяси қарама-

қайшылықты, мемлекеттік құрылыстың кеңестік моделін жүзеге асыруды, ХХ ғасырдың екінші 

жартысындағы Қазақстандағы кеңестік реформалардың қарама-қайшылықтары мен салдарын, 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымының қалыптасуын, экономикалық дамудың 

қазақстандық моделін, әлеуметтік модернизацияны зерттейді. қоғамның әл-ауқатының негізі, 

әлеуметтік-саяси даму перспективалары және рухани жаңғыру, біртұтас болашақ ұлтын 

қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде тұлғааралық өзара әрекеттесу мен мәдениетаралық ортада 

қажет дүниетаным мен азаматтық позиция қалыптасады. 

5 ОН2 

2 Әлеуметтік-саяси білім модулі 

Пән төрт ғылыми пәнді - әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психологияны оқып-үйренуді 

қамтиды, олардың әрқайсысының өз пәні, терминологиясы және зерттеу әдістері бар. Осы 

ғылыми пәндер арасындағы өзара байланыс ақпараттың бірін-бірі толықтыру принциптері 

негізінде жүзеге асырылады; интегралдылық; осы пәндердің зерттеу тәсілдерінің әдіснамалық 

тұтастығы; нәтижеге бағытталған оқыту әдістемесінің жалпылығы; қалыптасқан қабілеттер 

ретінде оқыту нәтижелерінің типологиясын бірыңғай жүйелі түрде көрсету. Пәнді оқу 

нәтижесінде студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық көзқарасы «Болашаққа көзқарас: қоғамдық 

сананы жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасында айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту 

мәселелерін шешу аясында қалыптасатын болады 

8 ОН1, ОН2 

3 Философия 

Пән «Философия» жалпы білім беру пәнінің жаңартылған мазмұнын зерттеуге, студенттердің 

санасының ашықтығын, өзіндік ұлттық кодын және ұлттық өзін-өзі тануын, рухани жаңғыруын, 

бәсекеге қабілеттілігін, шынайылығы мен прагматизмін, тәуелсіз сын тұрғысынан ойлауын, білім 

мен тәрбиеге табынушылықты қалыптастыруға бағытталған. әділеттілік, қадір-қасиет және 

бостандық, сондай-ақ толеранттылық, мәдениетаралық диалог және бейбітшілік мәдениеті 

құндылықтарын дамыту және нығайту сияқты ұғымдар. 

5 ОН2 

4 Қазақ (орыс) тілі 

Пән қазақ тілін студенттерге шет тілі ретінде қолданудың барлық деңгейлерінде коммуникативті 

құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы 

ретінде қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз етуге бағытталған. Пәнді игеру нәтижелері 

бойынша студенттің келесі оқу нәтижелері болады: тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдап, 

қолдану; мәтіннің нақты мазмұнын жеткізу; мәтіндік ақпаратты түсіндіру, әлеуметтік, әлеуметтік, 

мәдени, қоғамдық-саяси, оқу және кәсіби мәтіндердің стилі мен жанрлық ерекшеліктерін ашу; өз 

көзқарасын білдіре білу, оны дәлелдеу, қатысушылардың пікірлерін сыни тұрғыдан бағалау. 

10 ОН1 

5 Шет тілі 

Пән студенттердің шет тілінің лексикасы мен лингвистикалық ерекшеліктерін меңгеруге және 

коммуникативті-функционалдық құзыреттілігін қалыптастыруға, мәдениетаралық қарым-

қатынастың субъектісі ретінде анықталған адамдағы мәдениаралық қарым-қатынас қабілеті 

ретінде мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыруға, шетел тілінде дәлелдеу дағдыларын 

10 ОН2 
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қалыптастыруға және елдің тілдік және мәдени ерекшеліктерін түсінуге бағытталған мақсатты тіл 

6 
Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

Пән сандық жаһандану дәуірінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі 

мен маңызын сыни тұрғыдан түсіну қабілетін дамытуға, жаңа «цифрлық» ойлауды 

қалыптастыруға, әртүрлі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану бойынша 

білім мен дағдыларды игеруге бағытталған. Пәнді игеру нәтижелері бойынша студенттің келесі 

оқу нәтижелері болады: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, мазмұнын 

және даму тенденцияларын түсіндіреді, нақты мәселелерді шешудің ең қолайлы технологиясын 

таңдауды негіздейді; ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін түсіндіру; компьютерлік 

жүйелер мен желілердің архитектурасын сипаттау; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу үшін Интернет-

ресурстарды, бұлтты және ұялы байланыс қызметтерін пайдалану. 

5 ОН4 

7 Дене шынықтыру 

Дене шынықтыру пәні әлемдік білім стандарттарына сәйкес дене шынықтыруды қарастырады. 

Бағдарлама пәнді меңгеру деңгейіне қойылатын талаптар тұрғысынан дене шынықтыру 

процесінде оқытушы мен оқушының бірлескен ынтымақтастығын бүкіл оқу барысында 

анықтайды. Пән студенттердің әлеуметтік және жеке құзыреттіліктерін және кәсіби іс-әрекетке 

дайындық үшін денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене шынықтыру 

құралдары мен әдістерін мақсатты пайдалану дағдыларын қалыптастырады; физикалық 

жүктемені, жүйке-психикалық стрессті және болашақ еңбек әрекетіндегі қолайсыз факторларды 

тұрақты түрде ұстауға көмектеседі. 

8 ОН1 

      51 
 

Жалпы білім беру пәндер циклі 

Университет компоненті 

1 
Жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

негіздері 

Сыбайлас Тәртіп мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың барлық жиынтығын олардың 

нормативтік-құқықтық формасында және құқық қолдану практикасында жүйелі түрде 

қарастыруға мүмкіндік береді. Курсты оқып-үйрену Қазақстан Республикасында заңдылық пен 

құқықтық тәртіпті қамтамасыз ете отырып, құқықтық мәдениетті арттыруға ықпал етеді. 

1 ОН1 

2 Экология және өмір қауіпсіздігі 

Пән кәсіби қызметтің экологиялық және экономикалық аспектілерін қарастырады. Табиғи 

ресурстарды пайдалануға, тұрғындар мен аумақтардың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуге, табиғи объектілердің жойылуына (жойылуына) жол бермеуге және қоршаған ортаның 

сапасының нашарлауына байланысты мәселелер қарастырылады. 

4 ОН2 

      5 
 

Базалық пәндер циклі 

Университет компоненті 

1 Математика 1 

Пән сызықтық алгебра элементтерін, аналитикалық геометрияны және комплексті сандарды, бір 

айнымалының функцияларының дифференциалды және интегралды есептеуін зерттейді, 

математикалық аппараттарды жаратылыстану ғылымдарын оқып үйренуде математикалық 

аппараттарды қолдана отырып, физикалық құбылыстардың математикалық модельдерін құру, 

дифференциалды қолдану арқылы есептер шығару арқылы дәйекті логикалық пайымдау 

дағдыларын қалыптастырады. және интегралды есептеу. 

5 ОН3 
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2 Математика 2 

Пән бірнеше айнымалылардың функцияларының дифференциалды және интегралды есептеулерін 

шешудің әдістерін, қолданбалы есептерді шешуде дифференциалдық теңдеулерді және қатарлар 

теориясын шешу әдістерін, теоремаларды дәлелдеу дағдыларын дамыту, негізгі формулаларды 

шығару, нақты инженерлік есептерді шешуге арналған математикалық модельдеу әдістерін 

таңдауды зерттейді. 

5 ОН3 

3 Физика 1 

Пән базалық болып табылады және автоматика мен басқару саласындағы бакалаврлардың кәсіби 

қызметіне негіз болады. Курс келесі бөлімдерді қамтиды: механика, статистикалық физика және 

термодинамика, электростатика және тұрақты ток, магнетизм, іргелі заңдарды қолдану дағдылары 

мен дағдылары, сонымен қатар физиканың әртүрлі салаларынан алынған теориялық және 

эксперименттік есептерді шешудің физикалық зерттеу әдістері және физикалық эксперимент 

нәтижелерін талдау қалыптасады. 

5 ОН3 

4 Тереңдетілген физика 

Пән автоматтандыру және басқару саласындағы бакалаврлардың кәсіби қызметіне негіз жасайды. 

Курста келесі бөлімдер оқылады: электродинамика, тербелістер мен толқындар, кванттық 

механика негіздері, атом құрылымы, өзіндік танымдық іс-әрекет дағдылары қалыптасады, 

болашақтағы кәсіби қызметтегі нақты мәселелерді шешуге көмектесетін физикалық 

құбылыстарды эксперименттік ғылыми зерттеу, компьютермен физикалық жағдайларды 

модельдеу, өлшеу құралдары. 

3 ОН3 

5 
IP-телефония мен стримингтік 

технологиялар негіздері 

«IP-телефония және ағындық технологиялар негіздері» пәнін оқу нәтижесінде студенттер IP-

телефония желілерін енгізу принциптері, ағындық деректерді беру және өңдеу технологиялары 

туралы негізгі білімдерге ие болады; жоғары сапалы бейне байланысын ұйымдастыру тәсілдері; 

аудио-видео контентті құру және тарату үшін қазіргі уақыттағы ағындық технологиялардың 

мүмкіндіктерін білу және тиімді пайдалану, оның ішінде нақты уақыт режимінде. 

3 ОН4 

6 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Пән жылуэнергетика және жылу технологиялары саласындағы жазбаша және ауызша түрде 

коммуникативті дағдылардың қажетті деңгейін әлеуметтік-мәдени, академиялық және кәсіби 

қызметтің әр түрлі бағыттарындағы әлеуметтік-коммуникативті мәселелерді шешуге, сонымен 

қатар өзін-өзі тәрбиелеу үшін игеруге бағытталған. 

3 ОН2 

7 
Алгоритмдеу және программалау 

негіздері 

Алгоритмдердің анықтамасы, қасиеттері және сипаттау әдістері. Алгоритм құрылымдарының 

түрлері. Құрылымдық бағдарламалау. Құрылымдық алгоритмдерге арналған сурет ережелері. C 

++ тілінің негізгі сипаттамалары. Бағдарлама құрылымы Тілдің негізгі элементтері мен 

операторлары. Мәліметтерді сипаттаудың негізгі түрлері мен ережелері. Мәліметтердің негізгі 

түрлері. Деректердің арнайы түрлері. Мәліметтердің күрделі түрлері. Функция тұжырымдамасы. 

Графикамен жұмыс туралы жалпы мәліметтер. 

5 ОН6 

8 Мәліметтер қорларын жобалау 

Мәліметтер базасын құру принциптері. Мәліметтер моделін құру принциптері және 

мәліметтермен манипуляциялау әдістері. Іздеуді және деректерді өңдеуді ұйымдастыру. 

Мәліметтерді сипаттауға және манипуляциялауға арналған тілдік құралдар. Қазіргі заманғы 

мәліметтер қорын басқару жүйелеріндегі деректер модельдері. Мәліметтер базасын жобалау 

негіздері, жүйелік талаптарды талдау, мәліметтер базасын құру құралдары, қосымшалар жасау. 

Транзакцияны басқару, мәліметтер қорын қорғау. 

4 ОН8 
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9 
Акпараттық қауіпсіздік және 
ақпаратты қорғау 

Ақпараттық қауіпсіздік, қауіптерді талдау. Басқару жүйелеріндегі ақпаратты қорғау принциптері. 

Ақпараттық қауіпсіздік стандарттары мен сипаттамалары. Ақпараттық қауіпсіздіктің заңнамалық, 

әкімшілік, процедуралық деңгейлері. Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары мен әдістері. 

Ақпараттық қауіпсіздіктің бағдарламалық және аппараттық жүйелері. Сәйкестендіру және 

аутентификация. Қатынасты басқару. Журналға тіркеу және аудит, шифрлау, тұтастықты 

бақылау. Компьютерлік желінің қауіпсіздігі. Операциялық жүйелерді қорғау. 

4 ОН7 

10 
Интеллектуалды ақпараттық 

жүйелерді құру негіздері 

Интеллектуалды ақпараттық жүйе туралы түсінік және оның негізгі қасиеттері. IIS-тің қазіргі 

әлемдегі рөлі, олардың шешетін міндеттері. Интеллектуалды жүйелердің даму бағыттары. IIS 

классификациясы. IIS құрылысының ерекшеліктері. Ақпарат, деректер, білім. Білімді ұсыну 

модельдері. Білім базалары және сараптамалық жүйелер. Зияткерлік модельдеу әдістері: 

нейрондық желілер. IIS және технологияларды кәсіби қызметте қолдану. 

3 ОН7 

11 
Электротехниканың теориялық 

негіздері 

Тұрақты және синусоидалы ток тізбектері. Үшфазалы тізбектердегі режимдер. Электр 

тізбектеріндегі өтпелі процестер. Ом және Кирхгоф заңдары. Тұрақты, синусоидалы, 

синусоидалы емес ток тізбектерін есептеу. Дюамель интегралын және өтпелі процестерді 

есептеудің классикалық, операторлық және спектрлік әдістері. Электромагниттік өрістер 

теориясының негізгі заңдары. Магниттік тізбектерді есептеу.  

5 ОН3 

12 Электроника 

Негізгі жартылай өткізгіш құрылғылардың, күшейткіштердің сипаттамалары мен қасиеттері. 

операциялық күшейткіштің негізгі параметрлері, операциялық күшейткіштерге негізделген 

сызықтық және сызықтық емес тізбектер, комбинациялық (декодер, мультиплексор және т.б.) 

және дәйекті (триггер, регистрлер, санауыштар және т.б.) логикалық тізбектер, логикалық 

тізбектердің синтезі. 

5 ОН3 

13 
Метрология, стандарттау, 

сертификаттау және сапаны басқару 

Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі (GSI). Өлшемдердің жіктелуі және өлшеу 

әдістері. Қателер теориясы және тікелей және жанама өлшеу қателіктерін есептеу әдістері. 

Техникалық реттеу негіздері. Стандарттау және оның технологияны дамытудағы және өнім 

сапасын басқарудағы рөлі. Сертификаттау және сапа менеджменті. Сапа көрсеткіштері, олардың 

қасиеттері және қалыптасу ережелері. Сапа көрсеткіштерін анықтау, өнім сапасының 

сараптамалық бағаларын өңдеу. 

5 ОН5 

14 
Басқару жүйелеріндегі есептеу 

желілері 

Есептеу жүйелері мен желілерін құру принциптері, желілік архитектураның негізгі түрлері. 

Басқару жүйелеріндегі желілерді қолданатын аппараттық және бағдарламалық жасақтама. 

Компьютерлік желінің топологиялары, мәліметтерді беру ортасына қол жеткізу әдістері. 

Жергілікті желілердің негізгі технологиялары. Қашықтықтан қол жетімділікті ұйымдастыру 

принциптері. Компьютерлік желілер мен оның компоненттерінің архитектурасын, ақпараттық 

процестерді талдау және бағалау. Желінің сапа және тиімділік көрсеткіштерін есептеу. 

5 ОН10 

15 Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Пән автоматтандыру және басқару саласындағы кәсіби және шетел тілдерінің құзыреттілігінің 

қажетті және жеткілікті деңгейін әлеуметтік-мәдени, академиялық және кәсіби қызметтің әр түрлі 

бағыттарындағы әлеуметтік-коммуникативті мәселелерді шешуге, сонымен қатар өзін-өзі 

тәрбиелеу үшін игеруге бағытталған.  

3 ОН2 
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№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) 
Кредитте

р саны 

Пайда болған 

құзыреттер 

(кодтар) 

16 

Оқу практика. AutoCAD-та жобалау, 

Solid Works/Компьютерлік 

графиканың негіздері 

Практикадан өту барысында білімдер, инженерлік-техникалық қызметті ұйымдастырудың 

практикалық дағдылары, технологиялық әзірлеу құралдары мен құжаттамамен жұмыс жасау, 

кәсіби қызметте қажетті бағдарламалық өнімдердің ерекшеліктерімен танысу, AutoCAD, Solid 

Works компьютерлік зертханаларда дизайнды игеру 

3 ОН4 

17 Өндірістік практика 1 

Практикадан өту барысында мамандық бойынша кәсіптік іс-әрекеттің түрлері, олардың 

функциялары мен міндеттері зерттеледі, инновациялық технологияларды, еңбек пен өндірістің 

озық әдістерін игеру, теориялық білімді бекіту және осының негізінде кәсіби шеберлік, дағдылар 

мен дағдыларды қалыптастыру 

5 ОН5 

18 Өндірістік практика 2 

Практикадан өту барысында өз іс-әрекетін өз бетінше жоспарлау, әріптестерімен пайдалы 

байланыс орнату, рөлге негізделген кәсіби позицияны анықтау, жауапкершілік сезімін 

қалыптастыру, негізгі жабдықтар мен қондырғылардың жұмыс істеу техникасы мен режимімен, 

орналасу шешімдерінің ерекшеліктерімен, басқару жүйесімен, сондай-ақ дағдылар игеріледі. 

және өндірістік бөлімдер, шеберханалар, зертханалар жұмысының мазмұны 

5 ОН9 

      76 
 

Базалық пәндер циклі 

Таңдау компоненті 

  Элективті пән 1 (2-ден 1 таңдау) 5 
 

1 

Автоматиканың математикалық 

негіздері 

Автоматты басқару жүйелерін математикалық сипаттау негіздері саласындағы ұсыныстарды 

формалдау. Күрделі айнымалының бөлшек рационалды функциялары, импульс функциялары, 

Фурье және Лаплас түрлендірулері, дифференциалдық теңдеулерді шешудің оператор әдісі, 

сызықтық алгебра. Математикалық сипаттама алуға, модельдеуге, талдауға, жобалауға, тестілеуге 

және қазіргі басқару жүйелерінің жұмысына байланысты теориялық және практикалық 

мәселелерді шешу.  

 
ОН3 

Автоматика есептеріндегі 

математикалық әдістер 

Басқару жүйелерін жобалауға және мәліметтерді өңдеуге жүйелік тәсіл. Заттар мен жүйелердің 

дифференциалдық теңдеулері. Операциялық есептеу және оны басқару жүйелерін талдауға 

қолдану. Тор функциялары мен айырымдық теңдеулер Автоматты басқару жүйелерін 

математикалық сипаттау негіздері саласындағы ұсыныстарды формализациялау. Күрделі 

айнымалының бөлшек рационалды функциялары, импульс функциялары, Фурье және Лаплас 

түрлендірулері, дифференциалдық теңдеулерді шешудің оператор әдісі, сызықтық алгебра. 

Математикалық сипаттама алуға, модельдеуге, талдауға, жобалауға, тестілеуге және қазіргі 

басқару жүйелерінің жұмысына байланысты теориялық және практикалық мәселелерді шешу. 

Дискретті Лаплас түрлендіруі мен Z түрленуіне негізделген айырмашылық теңдеулерін шешу. 

Басқару саласындағы әр түрлі мәселелерді зерттеу үшін математикалық әдістерді қолдану 

 
ОН3 

  Элективті пән 2 (2-ден 1 таңдау) 5  
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№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) 
Кредитте

р саны 

Пайда болған 

құзыреттер 

(кодтар) 

2 

Программалау технологиялары 

C++ бағдарламалау технологиясы. Массивтер. Құрылымдар мен бірлестіктер, файлдар. 

Символдық ақпаратты өңдеу. Жадыны динамикалық басқару. Көрсеткіштер. Функциялар. 

Функцияны шамадан тыс жүктеу. Мәтіндік және графикалық режимде жұмыс істеу. Объектілік 

бағдарламалау негіздері. Көрнекі компоненттердің кітапханалары, оларды қолдана отырып 

бағдарламалар құру. Файлдармен, каталогтармен жұмыс жасау, диаграмма құру. Мәліметтер 

қорымен жұмыс істеуге қосымшалар құру. 

 
ОН6 

Программалаудың теориясы мен 
әдістері 

Бағдарламалық жасақтама жасаудың негізгі тәсілдері. С ++ тілінде қолданбалы есептерді 

шешудің әдістері мен бағдарламалық жасақтамасы. Объектіге бағытталған бағдарламалау 

негіздері. Инкапсуляциялар, полиморфизм, мұрагерлік. Сыныптар, нысандар. Оқиғалар, 

хабарламалар, әдістер. Жобаның ұйымдастырылуы және құрылымы. Қарапайым Windows 

қолданбалы жобасының бөлігі болып табылатын файлдар. Функцияның сипаттамасын қамтитын 

модуль құру мысалы. 

 
ОН6 

  Элективті пән 3 (2-ден 1 таңдау) 5 
 

3 

Өлшеудің техникалық құралдары 

Мемлекет шеңберінде шығарылатын техникалық өлшеу құралдары туралы негізгі ақпарат. 

аспаптар мен автоматика жабдықтарының жүйелері. Өлшеу құралдарының жұмысына және 

техникалық қызмет көрсетуге қойылатын талаптар. Дәлдікті бағалау әдістері. Техникалық өлшеу 

құралдарының құрылғысы, жұмыс принципі, тексеру (калибрлеу) әдістері. Термоэлектрлік 

түрлендіргіштер, кедергі термопары, қосалқы құрылғылар. Температураны жанаспайтын өлшеу 

құралдары, манометрлер, санауыштар, шығын өлшегіштер, деңгей өлшегіштер, 

концентрометрлер, газ анализаторлары. 

 
ОН5 

Технологиялық өлшеулер және 
аспаптар 

Технологиялық өлшеулер туралы жалпы ақпарат. Технологиялық процестің үздіксіз және 

дискретті сипаты бар салалардағы өлшеу параметрлерінің түрлері. Температура, қысым, деңгей, 

концентрация, мөлшер және шығыс жылдамдығы сияқты технологиялық параметрлерді өлшеу. 

Өлшеу түрлендіргіштері мен технологиялық өлшеулерге арналған құрылғылардың схемалары 

мен жұмыс принципі. Тікелей және жанама өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері. 

 
ОН5 

  Элективті пән 4 (2-ден 1 таңдау) 5 
 

4 

Автоматика элементтері мен 
құралдары 

Технологиялық процестерді басқарудың автоматты және автоматтандырылған жүйелерінің 

құрылымы. Автоматтандыру жабдықтарының классификациясы. Автоматтандыру жабдықтарын 

типтеу, унификациялау және жинақтау. Элементтер мен құрылғылардың бірыңғай сигналдары. 

Технологиялық параметрлерді өлшеуге арналған датчиктер. Түрлендіргіштер. Атқарушы 

механизмдердің түрлері. Тұрақты және айнымалы ток қозғалтқыштары. Реттеуші органдар. 

Микропроцессорлық технология негіздері. 

 
ОН5 

Автоматтандырудың техникалық 
құралдары 

Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің типтік құрылымдары. 

Жергілікті басқару жүйелері Функционалды автоматика схемалары. Автоматтандыру 

жүйелеріндегі өлшеу құралдары мен өлшеу түрлендіргіштерінің түрлері мен жұмыс принципі. 

Электрлік, гидравликалық және пневматикалық жетектер. Автоматтандыру жүйесінің электронды 

элементтері. Бағдарламаланатын логикалық контроллерлер. Микропроцессорлық автоматтандыру 

жүйелері. 

 
ОН5 

  Элективті пән 5 (2-ден 1 таңдау) 5  
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№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) 
Кредитте

р саны 

Пайда болған 

құзыреттер 

(кодтар) 

5 

Сандық техникаларды және басқару 
микробақылауыштарын 
программалау 

Автоматты реттеудің цифрлық жүйелерінің құрылымы, жұмыс істеу шарттары. Процессор өзегі. 

Есте сақтауды ұйымдастыру. Функционалды модульдер (енгізу-шығару порттары, таймер / 

есептегіштер, үзіліс жүйесі, аналогтан цифрлық және цифрлық-аналогтық түрлендіргіштер және 

т.б.). Командалар жүйесі, олардың PIC-контроллерлер мысалындағы мүмкіндіктері. 

Технологиялық деректерді жинауға, өңдеуге және беруге байланысты практикалық инженерлік 

есептерді шешуге арналған алгоритмдік қолдау және бағдарламалау әдістері. 

 
ОН6 

PLC программалық жасақтамасы 

Бағдарламаланатын логикалық контроллерлердің бағдарламалық жасақтамасының жіктемесі 

(бағдарламалық жасақтама). Жүйелік бағдарламалық жасақтаманың құрылымы, мақсаты. 

Автоматтандыру тапсырмаларындағы қолданбалы бағдарламалық жасақтама. Бағдарламалық 

жасақтама ортасы, қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу, түзету және орындау 

функциялары. Автоматтандыру және басқару тапсырмаларының алгоритмдері. Бір байтты және 

екі байтты сандарға есептеулер жүргізуге арналған бағдарламалар құрастыру. Деректер 

массивтерін өңдеу, таймерлермен, порттармен және сыртқы құрылғылармен жұмыс. 

 
ОН10 

  Элективті пән 6 (2-ден 1 таңдау) 3  

6 

PLC программалық жасақтамасы 

Ақпаратты басқару жүйесін дамытуда ақпаратты жинау, беру және өңдеу әдістері. Сандық 

сигналды өңдеу принциптері, мәліметтерді жинау жүйесін жобалау. Ақпаратты сәйкестендіру 

процесінің модельдерін құру. Автоматтандырылған жүйелерде ақпарат жинау және беру 

жүйелерінің техникалық құралдары. Деректерді беру жүйелерін модельдеу. Mathlab және 

LabView бағдарламалау орталарын сигналдарды тіркеу, өңдеу және көрсету үшін қолдану. 

 
ОН8 

Қолданбалы ақпарат теориясы 

Ақпарат, энтропия туралы түсінік. Сигналдардың математикалық модельдері. Іріктеме, кванттау, 

модуляция. Ақпаратты сандық бағалау. Хабарлама көзі мен байланыс арнасының ақпараттық 

сипаттамалары. Ұзындығы тең және тең емес кодтармен дискретті дереккөзді кодтау. Ақпаратты 

сығымдау. Дискретті арналар және олардың қасиеттері. Арнадағы ақпарат беру жылдамдығы. 

Өткізу қабілеті. Шеннонның тікелей кодтау теоремасы. Қателерді түзету теориясының теориясы. 

 
ОН8 

Базалық пәндер циклы 

Басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және ақпараттандыру траектория (мамандандыру) 

1 
Жүйелік программалық жабдықтау 
және программалау 

Бағдарламалық жасақтаманың жүйелік жүйесі. Бағдарламалау жүйелері, аудармашыларды құру 

принциптері, бағдарламалау тілдерінің құрамы, аударманың жалпы схемасы, аударма мәселесінің 

шешімі, түрлендірулерді, байланыстырғыштарды, түрлендіргіштерді, танушыларды, 

тексерушілерді аудару. Ресурстарды бөлу және басқару ерекшеліктері. Әр түрлі мақсаттағы 

операциялық жүйелердегі процестердің өзара әрекеттесуі. Процесті автоматтандыру саласындағы 

инженерлік мәселелерді шешуге арналған жүйелік бағдарламалық жасақтаманы қолдану. 

5 ОН5 

2 
Басқару объектілерін 
автоматтандыру 

Технологиялық процестерді (ТП АБЖ) және кәсіпорындарды (КАБЖ) басқарудың 

автоматтандырылған жүйелерін құрудың міндеттері мен принциптері. Жобалау және енгізу 

кезеңдері. Бақылау мен бақылаудың техникалық құралдарының жиынтығын таңдау. Нормативтік, 

анықтамалық, әдістемелік құжаттама. Процесті басқару жүйесінің математикалық сипаттамасы, 

құрылымдық-функционалдық талдау. Заманауи аппараттық және бағдарламалық 

қамтамасыздандыруға негізделген автоматты және автоматтандырылған жүйелерді синтездеу. 

АБЖ-де ақпаратты өңдеу әдістері 

3 ОН9 



27 

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

р саны 

Пайда болған 

құзыреттер 

(кодтар) 

Отын-энергетикалық кешендеріндегі автоматтандыру және басқару траекториясы (мамандандыру) 

1 Жалпы жылутехника 

Негізгі ұғымдар мен анықтамалар, идеал газ заңдары, идеал газ қоспалары. Термодинамиканың 

бірінші заңы, заттардың термодинамикалық қасиеттері, термодинамикалық процестер мен 

циклдарды есептеу әдістері. Газ және бу қуатының циклдерін талдау және оңтайландыру әдістері. 

Компрессорлар, үрлегіштер, қазандық қондырғылары, бу және газ турбиналары.Заттардың 

термодинамикалық қасиеттері, термодинамикалық процестер мен циклдарды есептеу әдістері. 

5 ОН3 

2 
Типтік технологиялық процесстер 

мен өндірісті автоматтандыру 

Автоматтандырылған басқару жүйелерінің құрылымын, міндеттері мен функцияларын анықтау. 

Автоматтандыру жүйесін дамытуға арналған нормативтік құжаттар, анықтамалық және 

әдістемелік материалдар. Бірқатар өнеркәсіптік секторларда қолданылатын типтік технологиялық 

объектілер мен қондырғылар үшін негізгі автоматика схемаларын таңдау. Автоматтандырудың 

техникалық құралдарын таңдау. Математикалық модельдер мен өндірістік процестерді 

басқарудың алгоритмдерін құру. Технологиялық процестерді басқарудың бір тізбекті және көп 

тізбекті жүйелерін есептеу.  

3 ОН9 

      36 
 

Кәсіби пәндер циклы 

Университет компоненті 

1 Cызықты автоматты реттеу жүйелері 

Басқару принциптері мен схемалары. Автоматты басқару жүйелерінің классификациясы. 

Статикалық және динамикалық сипаттамалар. Дифференциалдық теңдеулерді, беру 

функцияларын, күй кеңістігін, құрылымдық диаграммаларды, уақыт пен жиіліктік 

сипаттамаларды қолдана отырып, буындар мен жүйелердің тұтастай математикалық сипаттамасы. 

Бақылау заңдары. Анализ және синтез мәселелерін шешу әдістері. Реттеу сапасын бағалау және 

жақсарту. Физикалық стендтер мен заманауи бағдарламалық жасақтама көмегімен динамикалық 

сипаттамаларды зерттеу. 

7 ОН7 

2 
Бейсызықты автоматты реттеу 

жүйелері 

Сызықты емес жүйелердің жіктелуі және бейсызықтық сипаттамалар. Сызықты емес элементтер 

мен байланыстардың математикалық модельдері. Физикалық стендтер мен бағдарламалық 

жасақтама орталарын қолдана отырып, сызықтық емес жүйелерді зерттеу. Фазалық траектория 

және гармоникалық сызықтық әдіс. Сызықты емес жүйелердің тұрақтылығын талдау. 

Ляпуновтың екінші әдісі, Попов пен Голдфарбтың әдістері. Реле, дискретті автоматты басқару 

жүйелері. Айырмашылық теңдеулерді қолдану арқылы импульстік жүйелерді зерттеудің 

ерекшеліктері.  

5 ОН7 

3 
Басқару объектілерін моделдеу және 

идентификациялау 

Динамикалық жүйелердегі процестерді модельдеу түрлері мен ерекшеліктері. Объектілердің 

сипаттамаларын анықтаудың аналитикалық әдістері. Идентификация теориясының негізгі 

түсініктері және түрлері. Параметрлік және параметрлік емес идентификация. Сызықты емес 

динамикалық объектілерді идентификациялаудың ерекшеліктері. Объект сипаттамаларын 

сызықтық сипаттауға негізделген сәйкестендіру әдістері. Функционалды модельдер. Бағаланатын 

параметрлерге қатысты сызықтық модельдер. MathLab динамикалық модельдеу ортасының 

әртүрлі жиынтықтары. 

5 ОН7 
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№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) 
Кредитте

р саны 

Пайда болған 

құзыреттер 

(кодтар) 

4 Автоматтандыру жүйелерін жобалау 

Автоматтандыру жүйесін жобалау принциптері. Автоматтандырудың құрылымдық сызбаларын 

және техникалық құралдар жиынтығын, автоматика жүйелерінің функционалдық және 

схемаларын құру. Бақылау мен басқарудың техникалық құралдарын негіздеу және таңдау. 

Процесті басқару жүйесіне арналған ақпаратты, математикалық және бағдарламалық 

жасақтаманы жобалау. Автоматтандыру жүйесін құрудың нормативтік-техникалық құжаттары, 

мемлекеттік және халықаралық стандарттар. 

5 ОН10, ОН12 

5 Автоматты реттеу жүйелерін есептеу 

Автоматты басқару жүйесін құру кезеңдері. Математикалық сипаттаманы дифференциалдық 

теңдеулер, беру функциялары және күй кеңістігі түрінде құру. Әр түрлі клас жүйелері үшін 

контроллерлердің параметрлерін анықтаудың алгебралық және жиіліктік әдістері. Жабық 

жүйелердің құрылымдық және параметрлік синтезі. Өтпелі процестердің сапасын бағалаудың 

тікелей және жанама критерийлерін қолдану. Автоматты басқару жүйесін есептеудің заманауи 

бағдарламалық жасақтамасының мүмкіндіктері. 

5 ОН7 

6 
Басқару жүйелеріндегі 

микропроцессорлық кешендер 

Автоматтандыру мен басқарудағы өндірістік контроллерлер мен микропроцессорлық кешендер: 

құрылым түрлері, ақпараттық-басқару функциялары, даму тенденциялары. Siemens, ABB, 

Honeywell, Aries, B&R өндірістік контроллерлерінің ерекшеліктері мен функционалдығы. 

Мәліметтер түрлері, есте сақтау аймақтары. Бағдарламалау тілдері - LAD, FBD, STL. Негізгі 

математикалық және логикалық амалдар, есептегіштер мен таймерлермен амалдар. Процесті 

басқару жүйесінде өндірістік желілер мен интерфейстерді қолдану. 

5 ОН10 

7 SCADA-жүйелерді құру негіздері 

SCADA жүйелерінің заманауи компоненттері және жұмыс істеу принципі. SCADA жүйелерінің 

бағдарламалық-аппараттық кешендерін, SCADA жүйелерінің басқаруымен жұмыс істейтін 

контроллерлер мен атқарушы құрылғыларды қолдана отырып технологиялық процестерді 

автоматты және автоматтандырылған басқарудың тиімді жүйелерін құру әдістері. Басқару 

жүйелерінің функцияларын жүзеге асыруға өндірістік контроллерлерді бағдарламалау; заманауи 

техникалық құралдар мен технологиялық SCADA жүйелеріне негізделген басқару жүйелерін 

жобалау. 

5 ОН9 

8 Диплом алды практика 

Диплом алдындағы тәжірибеден өту кезінде студенттер кәсіпорынның технологиялық 

процестерін басқару құрылымын, еңбекті ұйымдастыру мәселелерін, функционалды 

автоматтандыру схемаларын, негізгі және көмекші жабдықтарды, режимдер мен өндірістің 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін зерттейді, өз бетінше инженерлік жұмыстар жүргізу, 

ғылыми-зерттеу және тәжірибелер жүргізу дағдыларын дамытады, қажетті материалды таңдайды 

тезис (жоба) жазу. 

8 
ОН10, ОН11, 

ОН12 

    45 
 

Кәсіби пәндер циклі 

Таңдау компоненті 

Басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және ақпараттандыру траектория (мамандандыру) 

1 
Программалық жабдықтаудың  
инженериясының  негіздері 

Бағдарламалық жасақтама принциптері, қолданушы интерфейсін құру ерекшеліктері, жобаларды 

басқару. Жобалау алдындағы зерттеулер және мәселелерді шешу, техникалық шарттарды әзірлеу 

және жобалаудың бастапқы кезеңдерінің негізгі шешімдерін қабылдау. Жобалық тәуекелдерді 

5 ОН9 
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№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) 
Кредитте

р саны 

Пайда болған 

құзыреттер 

(кодтар) 

сандық және сапалық бағалау, бағдарламалық өнімнің алгоритмдерін, құрылымы мен 

функционалдығын құру. Пайдаланушы интерфейстерін дамыту, заманауи компьютерлік жобалау 

жүйелерін қолдана отырып жобаларды басқаруды ұйымдастыру. 

2 
Басқару жүйелерінің сенімділігінің  
негіздері 

Сенімділік тұжырымдамасы, негізгі күйлер мен оқиғалар. Басқару жүйелерінің сенімділігін 

сипаттау принциптері. Сенімділікті аналитикалық және статистикалық бағалау әдістері. Әзірлеу 

және пайдалану кезінде жүйелердің сенімділігін қамтамасыз ету әдістері. Бағдарламалық-

аппараттық жүйелер мен олардың компоненттерінің сенімділігін стандарттау мәселелері. 

Олардың өмірлік циклінің әр түрлі кезеңдеріндегі басқару жүйелерінің сенімділігін қамтамасыз 

ету әдістері. Сенімді басқару жүйелерін есептеу әдістері. Қалпына келтірілетін және қалпына 

келтірілмейтін жүйелердің сенімділік көрсеткіштерін есептеу. 

5 ОН11 

3 
Басқару жүйелерінің сенімділігінің  
негіздері 

Автоматтандырылған басқару жүйелерінің құрылымын, міндеттері мен функцияларын анықтау. 

Автоматтандыру жүйесін дамытуға арналған нормативтік құжаттар, анықтамалық және 

әдістемелік материалдар. Бірқатар өнеркәсіптік секторларда қолданылатын типтік технологиялық 

объектілер мен қондырғылар үшін негізгі автоматика схемаларын таңдау. Автоматтандырудың 

техникалық құралдарын таңдау. Математикалық модельдер мен өндірістік процестерді 

басқарудың алгоритмдерін құру. Технологиялық процестерді басқарудың бір тізбекті және көп 

тізбекті жүйелерін есептеу. 

5 ОН11, ОН12 

 
 

 15 
 

Отын-энергетикалық кешендеріндегі автоматтандыру және басқару траекториясы (мамандандыру) 

1 
Жылу энергиясын өндірудің 

технологиялық негіздері 

Энергияны өндіру және тұтыну әдістері. Бу шығару әдістері, қуатты қазандықтың құрылымдары. 

Бу қазандықтарының жұмысы, бу және газ турбиналарының жұмыс принципі. ЖЭО жылулық 

циклдары мен процестерін, ЖЭО-ның термиялық (бу-су) схемасын, ЖЭО-ның жұмыс режимі мен 

жұмыс режимін, жылумен жабдықтау жүйелерін жетілдіру, жобалау және пайдалану. 

5 ОН3 

2 

Жылуэнергетика мен басқару 

жүйелері объектілеріне диагностика 

жасау 

Диагностиканың түсінігі және міндеттері. Төтенше және төтенше жағдайлардың жіктелуі және 

сипаттамасы. Жүйелер, құрылғылар мен жабдықтардың сенімділігінің сандық көрсеткіштерінің 

түрлері. Олардың жағдайын техникалық және аналитикалық бағалау әдістері, диагностикалық 

сынақтар. Жүйелерді жобалау кезеңіндегі сенімділіктің оңтайлы деңгейлерін таңдау. 

Нысандардың ақауларының орны мен себебін анықтауда техникалық диагностика әдістері мен 

құралдарын қолдану. 

5 ОН11 

3 ЖЭС объектілерін автоматтандыру 

ЖЭО басқару объектілерінің математикалық сипаттамасы. Бақылау және реттеу 

тапсырмаларының мәлімдемесі. Басқару жүйелерінің классификациясы. ЖЭО автоматика 

мәселелері. Автоматты реттегіштер және олардың сипаттамалары; реттеу сапасының 

көрсеткіштері. Контроллердің түрін және анықтамасын таңдау. Негізгі және көмекші процестерді 

автоматтандыру. Әр түрлі басқару циклдарымен автоматты басқару жүйелерін есептеу және 

баптау. 

5 ОН11, ОН12 
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