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7M06201 - радиотехника, электроника және телекоммуникациялар (ғылым және 

педагогика магистрі) білім беру бағдарламасы келесі негізде әзірленді: 2016 жылғы 16 

наурыздағы Республикалық әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу 

жөніндегі үшжақты комиссияның хаттамасымен бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері; 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен инновациялар саласындағы әлеуметтік 

серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссияның 2019 

жылғы 29 шілдедегі No102-ХТ хаттамасымен бекітілген «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР» 

бағытындағы салалық біліктілік шеңбері; «Білім берудің барлық деңгейлерінде мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы No 604 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы »Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 08.23 No 1080 Қаулысымен 

бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. . Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 5 мамырдағы No 182 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 6 мамырда No 20580 тіркелді. 

5-қосымша). 

Білім беру бағдарламасы «Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер» кафедрасында 

әзірленді. 

Білім беру бағдарламасының жетекшісі Е.Т. Данько  

Білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысқандар: : доцент, PhD, Э.К. Темырканова,  

профессор, т.ғ.к Чежимбаева К.С., АЭжБУ доценті, Mos Гармашова Ю.М.  

 

БББ «Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер» кафедрасының мәжілісінде 

қарастырылды және мақұлданды («___» _____ 2020 ж. № __  хаттамасы).  

 

ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі ________________________ Э.К.Темырканова  

 

 

БББ Ғарыштық инженерия және телекоммуникациялар институтының оқу-әдістемелік 

комиссиясының мәжілісінде қарастырылған және бекітілген («___»______2020ж. 

№___хаттамасы). 

 

ҒИТKИ директоры______________________ Г.К.Балбаев  

 

Білім беру бағдарламасы АЭжБУ Ғылыми кеңесінде қаралды және мақұлданды («14» 

04.2020 ж. №12 хаттама). 
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Оқу бағдарламасының паспорты  

№ Баған атауы Ескерту 

1 Тіркеу нөмірі 7M06200019 

2 Білім беру саласының 

жіктеуі мен коды 

7M06 Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 

3 Даярлау бағыттарының 
жіктеуі мен коды 

7M062 Телекоммуникация 

4 Оқу бағдарламасының 

тобы 

M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар 

5 ББ атауы  7M06201 - Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация  (ғылыми – педагогикалық магистратура) 

6 ББ түрі Қолданыстағы ББ 

7 ББ мақсаты  Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

бағытының қазіргі жағдайы және дамуы перспективалары 

туралы білімі бар; бәсекеге қабілетті инновациялық 

құзыреттілігі бар; қызметкерлердің шағын ұжымдарын 

жобалауды, пайдалануды, зерттеуді, оқытуды және басқаруды 

жоспарлай алатын; отандық және халықаралық еңбек 

нарығында сұранысқа ие бәсекеге қабілетті, жоғары білікті 

мамандарды даярлау 

8 ХББСС бойынша деңгейі ХББСС 7 Магистратура немесе оның эквиваленті 

9 ҰБШ бойынша деңгейі 7 

10 СБШ бойынша деңгейі 7 

11 ББ айрықша 

ерекшеліктері 

Жоқ 

ЖОО-әріптес (СОП) Жоқ 

ЖОО-әріптес (ДДОП) Жоқ 

12 Құзыреттілік тізімі ON-1 Ғылым және кәсіби қызмет саласындағы 

тұжырымдамалық білімді көрсету. Кәсіби салада жаңа 

қолданбалы білім құру. 

ON2 Кәсіби қызметтің мақсатын өз бетінше анықтауды 

көрсету және қол жеткізудің барабар әдістері мен құралдарын 

таңдау. Жаңа білім алу бойынша ғылыми, инновациялық 

қызметті жүзеге асыру. 

ON3 Өздерінің  зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін 

жетілдіруге және дамытуға, жаңа зерттеу әдістеріне өз 

бетінше оқуға, өзінің кәсіби қызметінің ғылыми және 

ғылыми-өндірістік бейінін өзгерту дағдысын көрсету. 

ON4  Жобалық қызметтің өмірлік циклін, бағдарламалық 

өнімдерді әзірлеу ережелерін, компанияның негізгі бизнес-

процестерін, персоналды басқару негіздерін, өндірісті, 

менеджмент, басқару психологиясы, ақпараттық қауіпсіздік 

мәселелерін білу. 

ON5 Инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және оның 

жекелеген элементтерін дамыту жобаларын құру бойынша 

жұмысқа қатысу дағдыларын көрсету. 

ON6 Қолданыстағы заңнамаға сәйкес байланыс және 

ақпараттандыру инфрақұрылымы объектілерін салуға және 

жобалық құжаттамаға сараптама ұйымдастыру қабілетін 

көрсету.  

ON7 Телекоммуникация желілері мен жүйелерін әзірлеу және 

пайдалану кезінде техникалық реттеу, метрологиялық 

13 Оқу нәтижелері 



5 

қамтамасыз ету және тіршілік қауіпсіздігі мәселелерінде 

әлемдік тәжірибені ескеру 

ON8 Кәсіпорында инновациялық қызметті ұйымдастырудың 

жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу, инновациялық 

жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін жүзеге 

асыру 

ON9 Ғылымның заманауи жетістіктерін және озық 

инфокоммуникациялық технологияларды, техника мен 

технологиялар саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарында 

теориялық және эксперименттік зерттеулерді жүргізу 

әдістерін пайдалану 

ON10 Есептер, рефераттар, басылымдар және көпшілік 

алдында талқылаулар түрінде зерттеу нәтижелерін көрсету; 

ғылыми зерттеулердің нәтижелерін, оның ішінде шет тілінде 

түсіндіру және ұсыну. 

ON11 Қазіргі заманғы педагогикалық әдістер мен әдістемелер 

негізінде ЖОО-да , колледжде арнайы пәндер бойынша 

топтық (семинарлық және зертханалық) сабақтар өткізу 

қабілетін көрсету 

(қосымша 1) 

14 Оқу түрі Күндізгі 

15 Оқу тілі Орысша 

16 Кредит көлемі 240 

17 Ғылыми дәрежесі 

беріледі 

техника ғылымдарының магистрі 

18 Оқуға жіберу үшін 

лицензияға өтініштің 

болуы 

Лицензия. Білім беру қызметі. No KZ80LAA00018161 

05.05.2020 ж. Білім беру қызметімен айналысуға арналған 

лицензияға өтініш. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. 

7M062 телекоммуникация 

19 Білім беру 

бағдарламаларын 

аккредиттеудің болуы 

Бар 

Аккредиттеу органының 

атауы 

IAAR КЕМ «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз  агенттігі» 

Аккредиттеудің 

ұзақтығы 
Лицензияның нөмері  АБ 0137445 

Лицензии берілген күні  04.08.2010 

05.04.2019-04.04.2024 

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

21 Кәсіби қызмет ету 

аймағы 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

ғылым мен техника саласы ретінде, техникалық құралдардың 

көмегімен қашықтықтан ақпарат алмасуды жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін адам қызметінің технологиялары, 

құралдары, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығын қамтиды 

22 Кәсіби қызметтің түрлері Зерттеу университеттерінде, ғылыми-зерттеу және жобалау 

институттарында, жоғары оқу орындарында, кәсіпорындарда, 

телекоммуникациялық бейіндегі жұмыс істеу үшін кәсіби 

қызметтің келесі түрлерін орындауға қабілетті маман: 

ғылыми-зерттеу, педагогикалық, ұйымдастыру-басқару, 

өндірістік-технология,  конструкторлық – жобалау. 

23 Модульді оқыту 

жоспары 

2-қосымшада келтірілген 
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1. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасының құрылымы  

                  (ғылыми – педагогикалық магистратура) 

 

Жоғары оқу орнының компоненті мен таңдау компоненті пәндерінің тізбесін ЖОО өзі 

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

магистранттардың қажеттіліктері мен қызығушылығы ескеріледі. МЖБС сәйкес ғылыми-

педагогикалық бағыттағы магистратураның барлық білім беру бағдарламаларының БП циклінің 

жоғары оқу орны компоненті «Тарих және философия ғылымы», «Шет тілі (кәсіби)», «Жоғары 

мектеп педагогикасы», «Басқару психологиясы» пәндерін қамтиды. 
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Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада БП циклінің көлемі магистратураның 

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

құрайды . Оның ішінде 57% немесе 20 академиялық несие ЖК ға беріледі. 

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада ПП циклінің көлемі 41% немесе 49 

академиялық кредит магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінен алынады. 

7М06201 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар модульдік білім беру 

бағдарламасы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартының талаптарына және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламасының құрылымына сәйкес келеді (ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша 

магистратура), барлық қажетті компоненттерден тұрады, ЖОО және вариативті компоненттері 

бар. Модульдік бағдарламада теориялық оқытуға арналған кредиттер саны бойынша ең төменгі 

талаптар - 84 және 12 кредит қорытынды аттестаттауға (10 %).  Білім беру бағдарламасында 

практиканың өту мерзімі мен түрлері: педагогикалық-3 семестр (4 кредит)), зерттеу-2 семестр 

(4 кредит), зерттеу-4 семестр (7 кредит). Магистранттың зерттеу жұмысы магистрдің білім беру 

бағдарламасының жалпы көлемінің 20% немесе 24 академиялық кредитін құрайды.Вариативті 

компонент элективті пәндер каталогында анықталған. 

 

2. Элективті пәндер топтаммасы 

 

Элективті пәндер топтаммасы оқудың барлық кезеңінде қалыптасады, бірақ ол тұрақты 

емес, бірақ өндіріс қажеттілігіне, студенттер тобының қалауына сәйкес (кем дегенде бір кіші 

топ), профессорлық-оқытушылық құраммен академиялық алмасу және заманауи кәсіби курсты, 

жетекші мамандарды, әлемнің жетекші университеттерін тыңдау мүмкіндігіне сәйкес өзгертілуі 

мүмкін. ЭПТ әзірленді және жеке құжат түрінде шығарылды. 

 

3. Модульдік оқу жоспары 

 

Модульдік оқытудың әдістемелік негізі модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу 

қағидалары, әдістемесі мен тәртібі болып табылады. Оқыту нәтижелерінің тиімділігіне 

модульдік қағида бойынша білім беру бағдарламалары, сондай-ақ оқу жоспарлары мен оқу 

пәндері қалыптасатын кешенді тәсілді сақтау арқылы қол жеткізіледі. Әрбір модульдің 

мазмұны мен көлемі дидактикалық мақсаттарға, білім алушылардың бейіндік және деңгейлеп 

саралануына байланысты өзгеріп отырады және оқытудың барлық бағдарламасы автономды 

ұйымдастыру-әдістемелік модульдерге құрылған. 

Модульдерді қалыптастыру және мазмұны білім алушылар үшін оқу траекториясын 

таңдауда және еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттыратын арнайы кәсіби 

құзыреттіліктерді алуда қажетті икемділік пен еркіндік деңгейін қамтамасыз етеді. 

Модульдік оқу жоспары 2-қосымшада көрсетілген.  

МРЭТМ02 модулі-Педагогикалық және тілдік дайындық міндетті болып табылады. 

МРЭТМ01 модулі міндетті түрде вариативті. МРЭТМ03 және МРЭТМ04 модульдері вариативті 

болып табылады. Бұл модульдерде қандай да бір арнайы құзыреттіліктерді алу үшін вариативті 

компонент пәндерін таңдау мүмкіндігі беріледі. Мысалы, МРЭТМ03 – "Нәтижелерді өлшеу 

және өңдеу" модулінде білім алушы "Телекоммуникациядағы өлшеудің қазіргі заманғы 

әдістері" немесе "Радиоэлектроникадағы өлшеудің қазіргі заманғы әдістері" пәнін таңдай алады 

және осылайша, Телекоммуникациядағы немесе радиоэлектроникадағы кеңістікке байланысты 

пән бойынша өлшеуге бағытталған құзыреттілікті меңгере алады. МРЭТМ04 – жүйелер мен 

технологиялар модулінде білім алушы "Телекоммуникациялық жүйелерді талдау және құру" 

немесе "Ұялы байланыстың қазіргі заманғы жүйелері" пәнін таңдай алады және осылайша 

қазіргі сымды телекоммуникациялық жүйелерге бағдарланған пән бойынша құзыреттілікті 

меңгере алады немесе қазіргі заманғы ұялы байланыс жүйелерінің мәселелерін меңгере алады. 

МРЭТМ05 және МРЭТМ06 модульдері тек кәсіби пәндер вариативті компоненттен тұрады 

және мамандықтарға тән кәсіби құзыреттілікті меңгеруге мүмкіндік береді.  
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Арнайы құзыреттерді бекіту, ұжымда, өндірісте жұмыс істей білу, қойылған міндеттерді 

өз бетінше шешу, педагогикалық дағдылар, МРЭТМ07 және МРЭТМ08 модульдерін меңгеруге 

ықпал етеді. МРЭТМ08 модулінде кәсіби құзыреттілік тұрғысынан ғылыми-зерттеу жұмысына 

елеулі көңіл бөлінеді. Өндірісте және АЭжБУ зертханаларында (мамандандырылған ҰИЛ) 

эксперименталды зерттеулер нысандарының алуан түрлілігі: сынау, реттеу, зерттеулер 

магистрантқа магистрлік диссертацияны жазу үшін материалдар дайындауға мүмкіндік береді. 

 

4. Жолды таңдау әдісі 

 

Білім беру бағдарламасының модульдері "көлденең-тік" схемаға да, "көлденең"схемаға 

да ие. Модульдер міндетті және вариативті компоненттен тұрады. Модульді оқып болғаннан 

кейін оқу нәтижесі модульдің таңдалған вариативті 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 көрсетілген пәндерді таңдауда еркіндік 

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

процесіне магистранттарға білім беру траекториясын таңдауда жәрдемдесетін академиялық 

кеңесшілерді тарту. 

Таңдалған білім траекториясын іске асыру нәтижесінде қажетті құзыреттер алынуы тиіс. 

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

бөлімдерінен тұрады. Міндетті бөлім Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасының 

құрылымына сәйкес келетін негізгі модульдерді қамтиды. Вариативтік бөлім модульдер мен 

олардың құрамдас бөліктерінің жиынтығын қамтиды, оларды магистрант оны қызықтыратын 

оқыту бағыттарына байланысты оқу үшін таңдайды. Міндетті және вариативті бөлім оқыту 

мазмұнын анықтауға бағытталған. Бірінші курста магистрант өзінің вариативті пәндер 

жиынтығын таңдайды. 

Түзету бөлімі білім алушыларға модульдердің вариативті бөлігінің пәндерін таңдауда 

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

анықтауды қарастырады. Ұйымдастыру бөліміне жүйенің келесі компоненттері кіреді: 

формалар, әдістер, технологиялар, құралдар, таңдалған мазмұнды зерделеуді бақылау. 4.1-

кестеде ұйымдастырушылық компоненттер және оқудан алынған. 

 

4.1 кесте - ИOT оқытуының ұйымдастырушылық құрамы 

Асинхронды элементтер 

Асинхронды 

оқытуды 

қамтамасыз ету 

Асинхронды қамтамаз ететін құралдар 

1. Магистранттардың 

өзіндік жұмысы 

2. Вариативті  

компоненттің пәндерін 

таңдау 

3. Академиялық алмасу 

және ғылыми 

тағылымдамалар 

шеңберінде қосымша 

дайындық бейінін таңдау 

Докторантура 

және 

магистратура 

бағдарламалары 

офисі 

Жұмыс оқу жоспары; 

Сабақ кестесі; 

ОСӨЖ оқытушыларының кеңестер кестесі; 

оқу жоспарын бақылау 

Кафедралар, 

Эдвайзерлер, 

Тьюторлар 

Магистранттардың жеке оқу жоспары 

Оқытушылар 

ПОӘК, тапсырмаларды орындау және 

тапсыру кестесі, библиография, үлестірме 

материал, электрондық ресурс 

Магистранттар 
Кітапхана, медиа кітапхана, электронды 

басылымдар, Интернет, силлабустар 

 

4.2 кестеде ИOT оқытуының мазмұнды құрамы келтірілген. Мазмұн компоненті жеке 

білім беру технологиясын қалыптастырудың нұсқаларын көрсетеді. Білім беру бағдарламасы 
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аясында академиялық ұтқырлықты жүзеге асырып, қосымша білім алуға және магистрлік 

диссертация бойынша эксперимент жүргізуге болады 

 

4.2 кесте - ИOT оқытуының мазмұндық компоненті 

ИОТ нұсқалары 
Асинхронды оқытуды 

қамтамасыз ету 

Асинхронды қамтамаз ететін 

құралдар 

Жеке құзыреттіліктер 

жиынтығы 

Тьюторлар, магистранттар Магистранттың жеке оқу жоспары 

Кафедрлар, ғылыми 

жетекшілер 

Вариативті пәндер жинағы, 

магистранттың жеке жұмыс 

жоспары 

Докторантура және 

магистратура 

бағдарламалары офисі 

Жұмыс оқу жоспары 

Оқу бейінінің сипаттамасы 

(ЕГЖ, KЖ, ғылыми зерттеу 

жұмыстары, жобалау 

жұмыстары) 

Тьюторлар, магистранттар Магистранттың жеке оқу жоспары 

Кафедрлар, ғылыми 

жетекшілер 

Курстық жұмыстардың үлгілі 

тақырыптары, ЕГЖ тақырыптары, 

ҒЗЖ тақырыптары 

Пәндерді меңгерудің жеке 

деңгейі (жоғары, орта, 

төмен) 

Магистрантар, ғылыми 

жетекшілер 

Балдық-рейтингтік жүйе туралы 

ереже, тапсырмалар кестесі, 

ғылыми-зерттеу жұмыстары 

Тәжірибе барысында кәсіби 

қызметке кәсіби бейімделу 

Магистрантар, ғылыми 

жетекшілер, кафедралар 

ДМДБ 

Тәжірибе бағдарламалары, 

тәжірибе негізінде 

кәсіпорындармен жасалған 

келісімдер, практикаға жеке 

тапсырмалар қалыптастыру, 

дуальды оқыту элементтері 

Кәсіби құзіреттердің 

кеңейтілген жиынтығы 

(қосымша оқу профилін 

таңдау) 

Магистрантар, ғылыми 

жетекшілер 

Магистранттың жеке оқу жоспары 

ДМБО, Магистрантар, 

ғылыми жетекшілер, 

халықаралық бөлім  

АЭжБУ 

Сызықтық емес кесте, қосымша 

профильдегі негізгі білім беру 

бағдарламасы, кәсіби үздіксіз 

білім беру курстары 

 

Вариативті компоненттің базалық және бейіндеуші пәндерінің циклдерін оқып үйренуді 

магистрант таңдалған даярлау траекториясына сәйкес жүзеге асырады. Вариативті пәндерді 

таңдау кезінде магистрлік диссертация жұмысының бағыты және ғылыми жетекшінің кеңестері 

ескеріледі. Төртінші семестрде қорытынды аттестаттауға дайындық жүргізіледі, зерттеу 

практикасы орындалады,зерттеу практикасынан өту кезеңінде диссертацияның нақты 

толтырылуымен сұрақтар шешіледі. Пәнді таңдағаннан кейін магистранттар бірінші, екінші 

және үшінші семестрде 30 кредит бойынша білім алады. Педагогикалық және зерттеу 

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

Модульдер мен оқыту курстары бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемі 4.3 

жиынтық кестеде көрсетілген. 

Білім беру бағдарламасының мүмкіндіктері үлкен, профильдік пәндер циклінде қосымша 

модульдерді қалыптастырумен бағдарламаның вариативті бөлімінде уақыт өте келе аяққа келе 

әр түрлі мамандандырулар бойынша маман дайындауға болады. 
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4.3 кесте - Білім беру бағдарламасының модульдері бойынша берілген несие сомасын көрсететін 

жиынтық кесте 
О

қ
у
 к

у
р
сы

 

С
ем

ес
тр

 Меңгері

лген 

модульд

ер саны 

Оқытылаты

н пәндер 

саны 

KZ кредит саны 

Ж
ал

п
ы

 с
ағ

ат
та

р
 

E
C

T
S

 

Саны 

ЖК ТК 

Т
ео

р
и

я
л
ы

қ
 

д
ай

ы
н

д
ы

қ
 

П
ед

аг
о
ги

к
ал

ы
қ
 

п
р
ак

ти
к
а 

 

З
ер

тт
еу

 

п
р
ак

ти
к
ас

ы
 

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
ац

и
я
л
ау

 

Барлы

ғы 

Е
м

ти
х
ан

 

д
и

ф
сы

н
ақ

 

1 
1 5 4 3 29 0 0 1 0 30 900 30 7 1 

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

2 

3 5 - 4 15 4 0 11 0 30 900 30 4 2 

4 3 - - 0 0 7 11 12 30 900 30 
1КЭ+

МД 
2 

Барлығ

ы:  
5 12 69 4 11 24 12 120 3600 120 

16+1К

Э+МД 
7 
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Қосымша 1 

 

К1.1 кестесі - оқытылатын пәндер мен қалыптасқан құзыреттер туралы ақпарат 

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

тер 

саны 

Оқыту 

нәтижел

ері 

(коды) 

  Базалық пәндер циклі   

Жоғарғы оқу орнының компоненті 

1 Ғылым тарихы мен 

философиясы  

 

Магистранттарға философиялық білім негіздерін зерделеу: ғылым тарихы мен 

философиясы, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың философиялық және 

әдіснамалық мәселелері және т.б. Магистранттарға танымның ғылыми әдісін қолдануға 

және ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға тәрбиелеу. 

3 ON1, 

ON3 

2 Шетел тілі (Кәсіби) Кәсіби қызметте, халықаралық ынтымақтастықта, ғылыми зерттеулерде және тіл деңгейін 

одан әрі жақсарту үшін, сонымен қатар ғылыми және өндірістік халықаралық 

конференцияларда сенімді сөйлеу, түрлі жарияланымдар жазу үшін кәсіби техникалық шет 

тілін жетілдіру 

5 ON3, 

ON10 

3 Жоғары мектеп 

педагогикасы 

Жоғары кәсіптік білімнің негізгі бағдарламасы негізінде жоғары оқу орнында педагогикалық 

қызметке жан-жақты психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік-экономикалық және 

ақпараттық-технологиялық дайындық. Жоғары білімді оқытушының кәсіби-педагогикалық 

мәдениеті негіздерін игеру, болашақ мұғалімдерді жалпы мәселелермен, жоғары білім 

педагогикасының әдіснамалық және теориялық негіздерімен, заманауи технологиялармен, 

оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау және ұйымдастырумен таныстыру. 

5 ON11 

4 Басқару психологиясы  Студенттерді оқыту және тәрбиелеу психологиясының негіздерін оқып үйрену, жоғары оқу 

орындарында оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдана отырып, педагогикалық 

қызмет саласындағы кәсіби мүмкіндіктерді кеңейту. Магистранттарға психодиагностикалық 

зерттеу әдістерін қолдануды үйрету. 

3 ON4, 

ON11 

5 Педагогикалық практика 

 

Бітіруші студенттерде кейінгі кәсіби қызмет үшін педагогикалық шеберліктің дағдылары 

мен дағдыларын қалыптастыру: оқытуға қажетті оқу материалдарымен жұмыс жасау; оқыту 

әдісін таңдау; оқу материалын студенттердің ерекшеліктеріне сәйкес; студенттердің 

танымдық жұмысын жоспарлау және оны ұйымдастырудың ерекшеліктері. 

4 ON3,ON

11 

  БП ЖОО компонент жиыны 20  

Таңдау бойынша компонент 
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 Таңдау бойынша пәндер 

1 (2 ішінен 1 таңдау) 

 5  

6 

Жобаларды басқару 

теориясы мен практикасы 

Жобаны ұйымдастыруда жобаның рөлін, жобаларды басқарудың қазіргі заманғы 

тұжырымдамасының негізгі ережелерін түсіну, қазіргі заманғы құралдар мен әдістерді 

пайдалану; жобаны іске қосу және ұсынылған шаблондар негізінде жобаны басқару және 

мониторингілеу жоспарын, бастамашылықтың стандартты құжаттарын әзірлеу; жоба мен 

жұмыстардың мақсатын, міндеттерін, ұйымдық және иерархиялық құрылымын айқындау; 

жобаның мерзімі мен құнын есептеу 

 ON8, 

ON9 

7 Жоба менеджменті Пәнді зерделеудің мақсаты әртүрлі типтегі және күрделіліктегі жобаларды іске асыруды 

басқару саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру; жобалық 

менеджмент саласында шешім қабылдауға мүмкіндік беретін басқарушылық ойлауды 

қалыптастыру; жобаны жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау бойынша дағдыларды игеру; 

нақты жобаларды іске асыру үшін жобалық топтардың жұмысын ұйымдастыруды білу; 

инвестициялық жобалардың тиімділік түрлерін зерттеу, олардың коммерциялық тиімділігін 

бағалау әдістері және тәуекелдер мен белгісіздік факторларын ескере отырып, жобалардың 

тиімділігін бағалау ерекшеліктерін зерттеу. 

 ON5, 

ON6 

 Таңдау бойынша пәндер 

2 (2 ішінен 1 таңдау) 

 5  

8 Цифрлық есептеулерге 

арналған алгоритмдер мен 

архитектуралар  

Есептеуіш жүйелерді математикалық қамтамасыз етуді дамытудың теориялық мәселелерін 

оқып үйрену; желілердегі ағындар теориясы; алгоритмдердің және дискретті 

тапсырмалардың күрделілігін талдау; сандық есептеу жүйелерінің компьютерлік 

сәулетінінің сапасын кешенді кіріктірілген өлшемдері тұрғысынан бағалау; тәжірибелік 

жоспарлау, есептеу жүйелерінің толық немесе модельдік модельдерін қолдана отырып 

тәжирібелік зерттеулер жүргізу. 

 ON3, 

ON4 

9 Машиналық оқытудың 

теориясы  

Python тілінде іргелі математика және бағдарламалау машиналық негіздерін оқыту. 

Машиналарды оқыту үшін пайдалы алгоритмдерді - дискриминантты талдау мен 

логистикалық регрессиядан бастап жасанды нейрондық желілерге дейін, деректер 

массивтерінде жасырын тәуелділіктерді іздеу әдістерін қолдануға үйрену. 

Телекоммуникация желілері мен өнеркәсіптік аумақтар үшін деректерді талдау жобасын 

практикалық түрде құру. 

 ON9 

 Таңдау бойынша пәндер 

3 (2 ішінен 1 таңдау) 

 5  

10 Телекоммуникациялық 

жүйелердегі сигналдарды 

Сандық сүзгілеу бойынша зерттеулер; тізбектердегі сигналдарды кванттау; уақыт пен 

жиілікте декадациясы бар жылдам Фурье түрлендірулерін есептеу; сигналдарды сандық 

 ON9 
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цифрлық өңдеу 

технологиялары  

өңдеу есептерін шешуде алгоритмдерді бағдарламалық өңдеуде сигналдық процессорларды 

қолдану. Зертханалық жұмыста MATLAB жүйесінің Signal Processing, Communications және 

Filter Design кеңейтілген дестелерімен оқып үйрену. 

11 Радиоэлектронды 

жүйелердегі сигналдарды 

цифрлық өңдеу 

технологиялары  

Электрондық жүйелердегі DSP технологиясының негіздерін оқып үйрену; сандық 

сүзгілердің түрлерін өңдеу және талдау; сандық сигналды өңдеу көмегімен кейбір 

мәселелерді шешу; жылдам Фурье түрлендіруі; РЭС-те рекурсивті және рекурсивті емес 

сандық сүзгілерді синтездеу; ғылыми зерттеулерде қолданылатын негізгі міндеттерді 

бағдарламалау. 

 ON9 

  БП вариативті компонент жиыны 15  

  БП жиыны 35  

Профильді (кәсіптік) пәндер циклі 

Жоғарғы оқу орнының компоненті 

1 Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникациялардың 

ғылыми-техникалық 

мәселелері  

Радиотехника, электроника және телекоммуникацияны дамыту мәселелері зерттеледі және 

талданады, оның ішінде Интернет заттары, M2M, жер үсті және жерсеріктік  ұялы желілер 

4G және 5G, сенсорлық желілер, молекулалық наножелілілер сияқты түрлі векторлар бар. 

5 ON1, 

ON9 

2 Зерттеу практикасы Зерттеу тәжірибесінің мақсаты магистратура бағдарламасының теориялық мәселелерін 

зерттеу: зерттеу тақырыбын таңдау және негіздеу; оқу жоспарын және жұмыс жоспарын 

құру; ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу (мақсаттар мен нақты міндеттерді белгілеу, 

жұмыс гипотезін қалыптастыру, отандық және шетелдік сарапшылардың ғылыми-зерттеу 

тақырыбы бойынша жұмыстарын жалпылама және сыни талдау); диссертация тақырыбына 

библиографияны құрастыру. 

4 ON1,ON

2,ON3,O

N9,ON10 

3 Зерттеу практикасы Практиканың мақсаты - магистрлік диссертация тақырыбына сәйкес кәсіпорындар мен 

ұйымдардың қызметін зерттеу: объектінің сипаттамасы және зерттеу тақырыбы; зерттеу 

тақырыбы бойынша ақпаратты жинау және талдау; проблеманың кейбір аспектілерін 

зерттеу; ақпаратқа қол жеткізудің әр түрлі әдістерін қолдана отырып, ғылыми әдебиеттерді 

талдау; тәжірибелік бағдарламаға сәйкес жиналған материалды синтездеу. 

7 ON1,ON

2,ON3,O

N9,ON10 

  ПП ЖОО компоненті жиыны 16  

Таңдау бойынша компонент 

 Таңдау бойынша пәндер 

1 (2 ішінен 1 таңдау) 

 5  

4 Телекоммуникациядағы Телекоммуникацияның әртүрлі салаларында өлшеу құралдары мен әдістерін оқып үйрену;  ON2 
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заманауи өлшеу әдістері әр түрлі мақсаттағы заманауи телекоммуникациялық жүйелерді тестілеу, бақылау, басқару; 

телекоммуникация желілерінің өлшеу технологияларына байланысты тапсырмаларды 

талдау және әзірлеу; телекоммуникациялық жүйелер мен құралдардың диагностикалық 

сұлбаларының сенімділігін талдау; баптау және техникалық пайдалану үрдісінде 

техникалық бақылауды, диагностиканы жүзеге асыру. 

5 Радиоэлектроникадағы 

заманауи өлшеу әдістері 

Радиоэлектрониканың әртүрлі салаларында өлшеу әдістерін оқып үйрену; әр түрлі 

мақсаттағы заманауи электрондық жүйелер; радиоэлектрониканың құрамдас жүйелерінің 

жұмысын сынау, бақылау; электрондық желілерді өлшеу технологияларымен байланысты 

мәселелерді шешу; электрондық тізбектердің сенімділігін талдау; арна параметрлерін 

басқару; телекоммуникация желілерін өлшеу технологиясын қолдану арқылы талдау. 

 ON2 

 Таңдау бойынша пәндер 

2 (2 ішінен 1 таңдау) 

 5  

6 Телекоммуникациялық 

жүйелердегі өлшеу 

нәтижелерін 

математикалық өндеу  

Құрылғылар мен байланыс жүйелерінің параметрлерін бағалау әдістері; байланыс 

технологиясы саласында теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу әдістері; өлшеу 

нәтижелерінің сенімділігі мен сенімділігін арттыру әдістері; техникалық бақылау және 

диагностика әдістері; байланыс жүйелерін оңтайландыру; жабдықты орнату және пайдалану 

үрдісінде техникалық бақылау мен диагностиканың заманауи әдістері туралы білімді 

қалыптастыру. 

 ON7 

7 Радиоэлектронды 

жүйелерде өлшеу 

нәтижелерін 

матеметикалық өңдеу  

Телекоммуникация жүйелерінде қолданылатын электрондық жабдықты сынау және 

пайдалану кезінде тәжірибелік деректерді талдау әдістерін оқып үйрену; жоғары талаптарға 

сай басқару жүйелерінің дәлдігі мен сенімділігін ескеру және жаңа радиоэлектрондық 

байланыс жүйелерін дамыту; электрондық жүйелердегі зерттеулерді өңдеуде қазіргі 

математикалық модельдеуді қолдану. 

 ON7 

 Таңдау бойынша пәндер 

3 (2 ішінен 1 таңдау) 

 4  

8 Телекоммуникациялық 

жүйелерді құру және 

талдау  

Телекоммуникация жүйелерін талдау, құру, модельдеу; телекоммуникация жүйелерінің 

жұмыс істеу технологиялары; байланыс қызметтері; қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету 

міндеттері оқып үйренеді. Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді жобалау 

қағидаларын; телекоммуникация желілерінің негізгі параметрлерін есептеу және оларды 

анықтау әдістерін игеру. 

 ON7 

9 Мобильді байланыстың 

заманауи жүйелері  

IMT-2020 / 5G мобильді байланыс желісінің технологиясы, стандарттау, әзірлеу жобалары, 

радиоға қол жетімділік сәулетінің ерекшеліктері, магистральдық желінің ерекшеліктері, 

радио жабдықтарының сипаттамалары, SDN және NFV функцияларын қолдана отырып 5G 

желілерін салу мәселелері қарастырылады. 

 ON9 
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 Таңдау бойынша пәндер 

4 (2 ішінен 1 таңдау) 

 5  

10 Телекоммуникация 

қызметтерінің 

конвергенциясы  

Жабдықтарды біріктіру және функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту және сапа 

көрсеткіштерін талдау мақсатында әртүрлі технологиялар мен телекоммуникация 

қызметтерінің конвергенциясы үрдісін білдіретін телекоммуникация қызметтерінің 

конвергенциясын оқып үйрену; болжау жүктемесі мен желілердегі жабдықтың көлемін 

есептеу; компьютерлік технология негізінде заманауи сандық және инженерлік әдістерді 

қолдану арқылы практикалық есептерді шешу. 

 ON5  

 

11 Интернет заттары және 

М2М желілері мен 

қызметтері 

Интернеттің заттары мен қызметтері M2M, (IoT/M2M) қарастырылады. Стандарттау, 

трафиктің ерекшеліктері, радиоқатынау жүйелерін пайдалану, IMS негізгі желілік 

платформасы, абоненттік құрылғылардың сипаттамалары және IoT / M2M түрлі 

интерфейстерінің сұрақтары талданады. 

 ON9 

 Таңдау бойынша пәндер 

5 (2 ішінен 1 таңдау) 

 3  

12 Телекоммуникациядағы 

инновациялық қызметтің 

теориясы мен тәжірибиесі  

Жинақталған білімді, технологиялар мен жабдықтарды коммерциализациялауға, сондай-ақ 

қазіргі жағдайда ақпараттық-коммуникациялық қызметтер нарығында дербес жұмыс 

істейтін стартап-жобаларды құруға бағытталған ғылыми, технологиялық, 

ұйымдастырушылық, коммерциялық шаралар кешенін; әр түрлі салаларда қолданылатын 

инновациялық жобалардағы пікірлес адамдардың шағын топтарының жұмыс әдістерін оқып 

үйрену. 

 ON2 

13 Радиотехникадағы 

инновациялық қызметтің 

теориясы мен тәжірибиесі 

Радиотехника саласындағы ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және ғылыми-

зерттеу қызметі туралы білімді қалыптастыру; Қазақстанның 4.0 индустрияландыру 

тұжырымдамасын іске асырудағы радиотехника және телекоммуникация жүйелерінің рөлі; 

радиотехника саласындағы жаңа тізбектер мен құрылғыларды жобалау және оларды ел 

экономикасында және шетелде жылжыту мүмкіндіктері. 

 ON2 

 Таңдау бойынша пәндер 

6 (2 ішінен 1 таңдау) 

 4  

14 Транспорттық байланыс 

желілер технологиясын 

зерттеу 

Транспорттық технологиясының моделін зерттеу; көлік желілеріндегі мультиплексирлеу 

сұлбалары; Ethernet, OTN, MPLS, IP / DWDM технологиялары; SDN, SDN хатаммасымен 

анықталған желілерге арналған конвергентті транспорттық  шешімдері. Заманауи 

транспорттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы зерттеу келешектері туралы 

білімді дамыту. 

 ON7, 

ON9 

15 Замануй транспорттық 

байланыс желілерін 

Транспорттық желілерінің моделін оқып үйрену; транспорттық желілерде мультиплексирлеу 

және тарату технологиялары; оптикалық транспорттық желілерінің желілік элементтері; 

 ON7, 

ON9 
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зерттеу  оптикалық тарнспорттық желілерінің құрылымы, қорғаныс, оптикалық транспорттық  

желіде басқару және синхронизациялау, басқару желісінің стандарттық элементтері; 

транспорттық  желілерінің құрылымы; басқарудың стандартты элементтері; OTN оптикалық 

транспорттық желі технологиялары; MPLS технологиялары; T-MPLS үшін технологиялық 

шешімдер; WDM транспорттық технологиялары; IP / DWDM технологиялары. 

 Таңдау бойынша пәндер 

7 (2 ішінен 1 таңдау) 

 3  

16 Интеллектуалдық желілер  Интеллектуалды желілерді және ең көп таралған қызметтерді практикалық түрде іске асыру 

мүмкіндігі; кәсіпорын немесе ұйым үшін интеллектуалды желі құру сәулетін білу. Жасанды 

интеллект (AI) және шешім қабылдау (PR) жүйелерін зерттеу; зияткерлік жүйелерді 

жобалауға арналған бағдарламалық қамтамасыздандыруды зерттеу, әртүрлі пәндік бағыттар 

үшін: энергетика, оқыту, бизнес және т.б. 

 ON8 

17 Сенсорлық желілер Әр түрлі мақсаттағы заманауи сенсорлық желілерді құрудың ғылыми негіздерін, сенсорлық 

желілерді телекоммуникациялық жүйелермен жақындату мәселелерін, ғылыми тәжірибеде 

және басқа да міндеттерде деректерді жинау және өңдеу үшін сенсорлық желілерді 

пайдалану, сенсорлық желілердің қажетті сипаттамаларын анықтау, нақты мәселелерді 

шешуде оларды қолданудың орындылығы мен келешегін оқып үйрену. 

 ON9 

 Таңдау бойынша пәндер 

8 (2 ішінен 1 таңдау) 

 4  

18 GSM стандартының 

мобильді көпарналы 

технологиялары және 

ұялы байланыс 

компанияларының 

қызметтері  

Сымсыз технологияларды оқытуды ұйымдастыру қағидалары ; ұялы байланыстың GSM 

стандартын енгізу әдістері; әртүрлі сымсыз байланыс жүйелерін құрудың техникалық 

тұжырымдамалары; Ұялы радио жүйелер мен желілерді құру технологияларын дамытудың 

жалпы қағидалары, жүйелердің энергетикалық параметрлерін және GSM ұялы жүйелерінің 

көпкаргалы технологиялары желілерінің техникалық параметрлерін есептеудің негізгі 

әдістерін оқып үйрену. 

 ON7 

19 IoT-ты Big Data арқылы  

өңдеу  

Big Data көмегімен IoT (Internet of Things) жүйелерін; нақты уақыт режимінде жұмыс 

істейтін заманауи қосымшалар үрдісінің сәулетін, сонымен қатар IoT датчиктерінен алынған 

мәліметтерді жинау, сақтау және визуализация әдістерін зерттеу және қызметтерді 

көрсетудің алгоритмдерін өзгерту үшін деректерді талдау нәтижелерін пайдалануын оқып 

үйрену. 

 ON9  

  ПП вариативті компонент жиыны 33  

  ПП жиыны 49  

 


