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Элективті пәндер каталогы қысқаша сипаттамасы, оқылу мақсаты, оқу мазмұны және
күтілетін оқу нәтижесі көрсетілген таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін қамтиды.
2020-2021 оқу жылындағы кредиттік технология бойынша оқитын студенттерге арналған.
Инженерлік-технологиялық факультеті мамандықтары бойынша элективті пәндер
каталогы кафедра бойынша құрылған және 4 бөлімнен тұрады:
1 бөлім - «Транспорт және сервис» кафедрасы;
2 бөлім - «Энергетики және машинажасау» кафедрасы;
3 бөлім - «Стандарттау және тағам технологиялары» кафедрасы;
4 бөлім - «Ақпараттық технологиялар және автоматика» кафедрасы.
Каталог элективных дисциплин содержит перечень дисциплин компонента по выбору и
их краткое описание с указанием цели изучения, содержания и ожидаемых результатов
обучения. Предназначен для студентов, обучающихся по кредитной технологии в 2020-2021
учебном году.
Каталог эллективных дисциплин по специальностям Инженерно-технологического
факультета сформирован по кафедрам и состит из 4 частей:
1 часть – кафедра «Транспорт и сервис»;
2 часть – кафедра «Энергетика и машиностроение»;
3 часть - кафедра «Стандартизация и пищевые технологии»;
4 часть - кафедра «Информационные технологии и автоматика».
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СТУДЕНТКЕ ЖАДНАМА
Құрметті студенті!
Сiздiң алдыңызда элективті пәндер каталогы (ЭПК). ЭПК - элективті оқу пәндерiнiң
жүйеленген аннотациялық тiзбесі. Ол Сізге жеке оқу траекториясын өз бетіңізбен, жедел,
икемді және жан-жақты құруға мүмкіндік беру мақсатымен жасалған. ЭПК Сiздiң жеке оқу
жоспарыңызды құрудағы көмекшіңіз.
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша барлық оқу пәндері 3 циклға бөлінеді: жалпы
білім беретін пәндер циклы (ЖБП), базалық пәндер циклы (БП) және кәсіптендіру пәндер
циклы (КП). Жалпы білім беру пәндер циклы маманның интеллектуалдық, жеке тұлғалық,
әлеуметтік тұрғыда дамуына мүмкіндік береді. Базалық пәндер циклы болашақ маманның
мамандығына сәйкес фундаменталдық білімінің қалыптасуына бағытталады. Кәсіптендіру
пәндері циклы кәсіби қызметтің нақты саласында қолданылатын арнайы білімді, дағдыны,
құзыреттілікті анықтайды.
Әр циклдің ішінде оқу пәндері 2 түрге бөлінеді: міндетті компонент және таңдау
бойынша компонент (элективті, яғни таңдалатын оқу пәндері). Міндетті компоненттің
пәндері мамандық бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында
бекітілген және тиісті мамандық бойынша міндетті түрде барлық студенттерге оқытылады.
Студент Типтік оқу бағдарламасымен бекітілген мамандықтардың міндетті компонент
пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс.
Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Элективті оқу пәндері тізбесінің
ішінен Сіз өзіңізге қызықты пәндерді таңдай аласыз. Соның негізінде оқу пәндерінің әр
циклы бойынша Сіздің жеке оқу жоспарыңыз 2 бөлімнен тұратын болады: міндетті
компонент және таңдау бойынша компонент (элективті оқу пәндері).
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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
Уважаемый студент!
Перед Вами находится Каталог элективных дисциплин (КЭД).
КЭД – систематизированный аннотированный перечень элективных учебных
дисциплин. Он составлен с целью создания для Вас возможности самостоятельного,
оперативного, гибкого и всестороннего формирования индивидуальной траектории
обучения. КЭД – это Ваш помощник в составлении Вашего индивидуального учебного
плана.
При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 3 цикла –
цикл общеобразовательных дисциплин (ООД), цикл базовых дисциплин (БД) и цикл
профилирующих дисциплин (ПД).
Цикл ООД предполагает подготовку интеллектуального, личностного и социально
развитого специалиста. Цикл БД направлен на формирование у будущего специалиста
фундаментальных знаний по соответствующей специальности. Цикл ПД определяет
перечень специальных знаний, умений, навыков и компетенций применительно к конкретной
сфере профессиональной деятельности.
Внутри каждого из циклов учебные дисциплины подразделяются на 2 вида –
Обязательный компонент и Компонент по выбору (элективные, т. е. выбираемые учебные
дисциплины). Дисциплины обязательного компонента установлены Типовым учебным
планом специальности и изучаются всеми без исключения студентами данной
специальности. Наряду с изучением дисциплин обязательного компонента, студент также
должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору.
Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам поможет эдвайзер. Из всего
перечня элективных учебных дисциплин Вы можете выбрать те, которые интересны именно
Вам. Таким образом, Ваш индивидуальный учебный план по каждому циклу учебных
дисциплин будет включать в себя 2 раздела: обязательный компонент и компонент по
выбору (элективные учебные дисциплины).
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МАШИНА ЖАСАУ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Академиялық дәрежесі: 6В07111/ 5В071200 –
Машинажасау
білім
беру
бағдарламасы
бойынша техника және технологиялар бакалавры
Академическая степень: бакалавр техники и
технологий по образовательной программе
6В07111/ 5В071200-Машинострение
В рамках образовательной программы 5В071200 – Машиностроение студентам
предлагается на выбор две образовательные траектории: «Производственное
машиностроение» и «Сельскохозяйственное машиностроение».
1 2020-2021 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ/ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧ. ГОД
1.1 1 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 1 курса
Цикл

Модулі/ Модуль

Код

Пән атауы/
Наименование дисциплины

1 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
Әлеуметтік
коммуникативтік және
мәдениетін/
Kkzt/ SIK Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы/
Социальная
1101
Современная история Казахстана
коммуникативность и
культура
ЖБ
П/
ООД

Әлеуметтік-саяси
білімнің модулі/
Психология.Мәдениеттану/ Психология.
PM/ PK 1102
Модуль социальноКультурология
политических знаний

Тілдегі/ Языковой

ShT/ IYa
Шетел тілі/ Иностранный язык
1103 (1)
K(О)T/
K(R)Ya 1104 Қазақ(орыс) тілі/ Казахский (русский) язык
(1)

ЖБ
Дене шынықтыру/
DSh/ FK
П/
Дене шынықтыру/ Физическая культура
Физическая культура
1108
ООД
ЖОО компоненті/ Вузовский компонент
БП/
Сызу және графика/
SG/ NG 1201 Сызба геометриясы/ Начертательная геометрия
БД
Черчение и графика
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
AOKOT/
негіздері/ Основы безопасности жизнедеятельности
OBZhОТ/
и охрана труда/ Basics of Life Safety and labor
BLSLP 1112
Жалпы элективті/
protection
ЖБ
Общеэлективный/
П/
Din/ Rel/ RS
General elective
Дінтану/ Религиоведение/ Religious studies
ООД
1112
Экология және тұрақты даму/ Экология и
ETD/ EUR/
устойчивое развитие/ Ecology and sustainable
ESD 1112
development

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов
21

5

4

5
5

2
4
4
5

5

7
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Gen/ Gen/
Gen 1112

Гендерология/ Гендерология/ Genderology

OMSHN/
Өсімдік және мал шаруашылық негіздері/ Основы
ORZh/
растениеводства и животноводства/ Fundamentals of
FPGAH 1112
plant growing and animal husbandry
2 СЕМЕСТР

ЖБ
П/
ОО
Д

Міндетті компонент/ Обязательный компонент
ShT/ IYa 1102
Шетел тілі/ Иностранный язык
(2)
Тілдегі/ Языковой
K(О)T/
K(R)Ya 1103 Қазақ (орыс) тілі/ Казахский (русский) язык
(2)
Әлеуметтік
коммуникативтік және
Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар
мәдениетін/
AKT/ IKT
(ағылшын тілінде)/ ИнформационноСоциальная
1105
коммуникационные технологии (на англ.языке)
коммуникативность и
культура
Әлеуметтік-саяси
білімнің модулі/
Саясаттану. Әлеуметтану/
SA/ PS 1106
Модуль социальноПолитология.Социология
политических знаний

БП/
БД

Дене шынықтыру/ DSh/ FK 1109 Дене шынықтыру/ Физическая культура
Физическая культура
ЖОО компоненті / Вузовский компонент
Сызу және графика/
IK/ IG 1202 Инженерлік кесте/ Инженерная графика
Черчение и графика
ОҚТ /
Кәсіптік практика/
ДВО
KPO/ PPY
Профессиональная
Оқу/ Учебная
1204
практика
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Жалпы техникалық/
БП/
Общетехнический/
БД
General Technical

Tep/ Tep/ HE
1203

21
5
5

5

4

2
6
5
1
3

Теплотехника/ Теплотехника/ Нeating engineer

TN/ OT/ RT Термодинамика негіздері/ Основы термодинамики/
1203
Rndimentals of thermodynamics

3

1.2 2 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 2 курса
Цикл

Модулі/ Модуль

Код

Пән атауы/
Наименование дисциплины

3 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
Әлеуметтік-саяси
білімнің модулі/ Модуль
Fil/ Fil/ Phil
ООД социально-политических
Философия/ Философия/ Philosophy
2107
знаний/ Module of sociopolitical knowledge
Дене шынықтыру/
DSh/ FK/ PC Дене шынықтыру/ Физическая культура/ Physical
ООД Физическая культура/
1110
Culture
Physical Culture
ЖОО компоненті / Вузовский компонент

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов
7

5

2

8

8
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Mat/ Mat
Нақты ғылыми пәндер/
Математика/ Математика
2205
Естественно-научные
дисциплины/ NaturallyMN/ OM
БД
Механика негіздері/ Основы механики
scientific disciplines
2206
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Конструкциялық материалдар және
Қосымша ғылымдар мен KMT/ KMT
термообработка/ Конструкционные материалы и
машина жасау
2207
термообработка
технологиясы/
БД
Прикладные науки и
технология
Erg/ Erg/ Erg
машиностроения/
Эргономика/ Эргономика/ Ergonomics
2207
Applied Sciences and
еngineering Technology
БД

БД

БД

Сызу және графика/
Черчение и графика/
Technical drawing and
graphics

Жалпы техникалық/
Общетехнический/
General Technical

IKG/ IKG/
ECG 2208

Инженерлік және компьютерлік графика/
Инженерная и компьютерная графика/ Engineering
and computer graphics

IZh/ IP/ ED
2208

Инженерлік жобалау/ Инженерное
проектирование/ Engineering design

EN/ OE/ BEE Электротехника негіздері/ Основы электротехники/
2209
Basics of electrical engineering
Электротехника және электроника негізі/
EEN/ EOE/
Электротехника и основы электроники/ Electrical
EEBCE 2209
engineering and basic concepts of electronics
IZh/ IP 2214 Инженерлік жобалау/ Инженерное проектирование
4 СЕМЕСТР

Міндетті компонент/ Обязательный компонент
ООД

Дене шынықтыру/
Физическая культура/
Physical Culture

DSh/ FK/ PC Дене шынықтыру/ Физическая культура/ Physical
1111
Culture

ЖОО компоненті / Вузовский компонент
Нақты ғылыми пәндер/
Термодинамика және электродинамика негіздері/
Естественно-научные
TEN/ OTE/
БД
Основы термодинамики и электродинамики/
дисциплины/ NaturallyFTE 2211
Fundamentals of thermodynamics and electrodynamics
scientific disciplines
Қосымша ғылымдар мен
машина жасау
технологиясы/
Прикладные науки и
KPO/ PPP/
БД
Өндірістік/ Производственная/ Practical training
технология
PPT 2215
машиностроения/ Applied Sciences and еngineering Technology
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Кәсіпкерлік
экономикалық негіздері/
Экономические основы
БД
предпринимательства/
Economic fundamentals
of entrepreneurship
БД

TKS/ TPS/
TES 2210
ZhМ/ PM/
PM 2210

Қосымша ғылымдар мен TM/ TM/ TM
машина жасау
2212

5
3
15

5

5

5

19
2
8
5

3

20

Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар/
Технологическое Предпринимательство и
Стартапы/ Technological Entrepreneurship and
Startups
Жобалық менеджмент/ Проектный менеджмент/
Project management

5

Теориялық механика/ Теоретическая механика/
Theoretical mechanics

5

9
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технологиясы/
Прикладные науки и
технология
машиностроения/ Applied Sciences and еngineering Technology
Қосымша ғылымдар мен
машина жасау
технологиясы/
БД
Прикладные науки и
технология
машиностроения/
Applied Sciences and
еngineering Technology
Қосымша ғылымдар мен
машина жасау
технологиясы/
БД
Прикладные науки и
технология
машиностроения/
Applied Sciences and
еngineering Technology

AM/ AM/
AM 2212

Аналитикалық механика/ Аналитическая механика/
Analytical Mechanics

Машина жасау өндірісінің технологиялық
MZhOTP/
процестері/ Технологические процессы
ТРМР/ TPEP
машиностроительного производства/ Technological
2213
processes of engineering production

5

ZhGPH/
Жаратылыстану-ғылыми пәндері негіздері/ Основы
OEND/
естественно-научных дисциплин/ Bases of naturalBNSD 2213
science disciplines
KMK/ KZM/ Коррозия және металды қорғау/ Коррозия и защита
CPM 2214
металлов/ Corrosion and protection of metals
Tb/ Tb/ Tb
Триботехника/ Триботехника/ Tribotehnika
2214
Машина механизмінің кинематикасы мен
MMKD/
динамикасы/ Кинематика и динамика механизмов
KDMM 2216
машин

5

1.3 3 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 3 курса
Цикл

Модулі/ Модуль

Код

Пән атауы/
Наименование дисциплины

5 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
Теория және машина
MBKN/
Машина бөлшектерін құрастыру негіздері/ Основы
БП/
құрылғылары/
Теория
БД
OKDM 3207
конструирования и детали машин
и детали машин

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов
5
5

Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору

25

«Өндірістік машинажасау» білім беру бағдарламасы/ Образовательная траектория
«Производственное машиностроение»

25

БП/
БД

Жалпы техникалық/
Общетехнический

MK/ SM 3217 Материалдар кедергісі/ Сопротивление материалов
CBT/ TUP
3217
MOS/ MS
3304

Серпiмдiлiк және берiктiк теориясы/ Теория
упругости и прочности
Метал өңдеуіш станоктар/
Металлобрабатывающие станки

Станоктар, кесу
теориясы, мен
КП/ машиналық графика/
ПД
Теория резания,
MKS/ MS
Метал кескіш станоктар/ Металлорежущие станки
станки и машинная
3304
графика
Станокты тетіктер
Станоктардың қосалқы құралдарының құрастыру
SKKKN/
мен
негіздері/ Основы конструирования станочных
OKSP 3218
автоматтандырудың
приспособлений
БП/
негіздері/
Станочные
БД
приспособления и SBKN/ OKDS
Станоктар бөлшектерін құрастыру негіздері/
основы
3218
Основы конструирования деталей станков
автоматизации
Мехатроника және робототехника негіздері/
MRN/ OMR/
Мехатроника/
Основы мехатроники и робототехники/
FMR 3303
Мехатроника/
КП/
Fundamentals of mechatronics and robotics
ПД
Mechatronics
IR/ PR/ IR
Индустриалдық робототехника/ Промышленная
3303
робототехника/ Industrial robotics

5

6

6

4

10
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Станокты тетіктер
Технологиялық процестерді автоматтау және
мен
TPAAN/
автоматтандырудың негіздері/ Основы автоматики
автоматтандырудың
OAATP/
и автоматизация технологических процессов/
негіздері/ Станочные BAATP 3219 Basics of automatics and automation of technological
БД
приспособления и
processes
КВ
основы
автоматизации/
AZh/ AS/ AS
Автоматталған жүйелер/ Автоматизированные
Machine accessories
3219
системы/ Automated systems
and basics of
automatics
«Ауылшаруашылық машинажасау» білім беру бағдарламасы/ Образовательная
траектория «Сельскохозяйственное машиностроение»
БП/
БД

Жалпы техникалық/
Общетехнический

4

25

MK/ SM 3217 Материалдар кедергісі/ Сопротивление материалов
CBT/ TUP
3217

Серпiмдiлiк және берiктiк
упругости и прочности

теориясы/ Теория

Машиналық графика ATZh/ RSHT Ауылшаруашылық техникасын жөндеу/ Ремонт
және техниканың
3304
сельскохозяйственной техники
КП/
жөндеуі/
Машинная
ПД
MKS/ MS
графика и ремонт
Метал кескіш станоктар/ Металлорежущие станки
3304
техники
Ауылшаруашылық машиналарды АЖЖ
AMAEK/
элементтерімен құрастыру/ Конструирование
KSMES 3218
сельскохозяйственных машин с элементами САПР
Конструирование жәнеSBKN/ OKDS
Станоктар бөлшектерін құрастыру негіздері/
БП/
сенімділік/
3218
Основы конструирования деталей станков
БД
Конструирование и
ATB/ NSHT
Ауылшаруашылық техникасының беріктігі/
надежность
3219
Надежность сельскохозяйственной техники
Автоматталған жүйелер/ Автоматизированные
AZh/ AS 3219
системы
6 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
Қосымша ғылымдар
мен машина жасау
Машина жасау өндірісінің технологиялық
технологиясы/
MZhOTP/
КП/
процестері/ Технологические процессы
ПД Прикладные науки и ТРМР 3301
машиностроительного производства
технология
машиностроения
«Өндірістік машина жасау» білім беру бағдарламасы/ Образовательная траектория
«Производственное машиностроение»
KKM/ PTM
Көтергіш-көлік машиналар/ Подъемно3220
транспортные машины
KK/ PU 3220

Көтергіш кондырғылар/ Подъемные установки

KZhZh/ SKP
3221

Kомпьютерліқ жобалау жүйелері/ Системы
компьютерного проектирования

Tep/ Tep 3222

Теплотехника/ Теплотехника

7

7

6

5

5

5

25
3

Теория және машина
құрылғылары/ Теория AZhZh/ SAP Автоматтандырылған жобалау жүйелері/ Системы
3221
автоматизированного проектирования
и детали машин
3
БП/
БД

TN/ OT 3222 Термодинамика негіздері/ Основы термодинамики

4

Жалпы техникалық/
Общетехнический EN/ OE 3223 Электротехника негіздері/ Основы электротехники

КП/

Станоктар, кесу

EEN/ EOE
3223

Электротехника және электроника негізі/
Электротехника и основы электроники

5

KT/ TR 3305

Кесу теориясы/ Теория резания

6

11
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ПД

теориясы, мен
MON/ OOM
Мaтериалдарды өңдеу негіздері/ Основы
машиналық графика/
3305
обработки материалов
Теория резания,
МG/ МG/ MD Машиналық графика/ Машинная графика/ Machine
станки и машинная
3302
drawing
графика
«Ауылшаруашылық машинажасау» білім беру бағдарламасы/ Образовательная
траектория «Сельскохозяйственное машиностроение»
KKM/ PTM
Көтергіш-көлік машиналар/ Подъемно3220
транспортные машины
KK/ PU 3220

Көтергіш кондырғылар/ Подъемные установки

KZhZh/ SKP
3221

Kомпьютерліқ жобалау жүйелері/ Системы
компьютерного проектирования

Tep/ Tep 3222

Теплотехника/ Теплотехника

Теория және машина
құрылғылары/ Теория AZhZh/ SAP Автоматтандырылған жобалау жүйелері/ Системы
и детали машин
3221
автоматизированного проектирования/
БП/
БД

TN/ OT 3222 Термодинамика негіздері/ Основы термодинамики

4

25

3

3

4

Жалпы техникалық/
Общетехнический EN/ OE 3223 Электротехника негіздері/ Основы электротехники
EEN/ EOE
3223

КП/
ПД

Электротехника және электроника негізі/
Электротехника и основы электроники

Тракторлар және автомобильдер/ Тракторы и
Машиналық графика TA/ TA 3305
автомобили
және техниканың
MON/ OOM Мaтериалдарды
өңдеу
негіздері/
Основы
жөндеуі/ Машинная
3305
обработки материалов
графика и ремонт
МG/ МG/ MD Машиналық графика/ Машинная графика/ Machine
техники
3302
drawing

5

6

4

1.4 4 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 4 курса
Цикл

Модулі/ Модуль

Код

Пән атауы/
Наименование дисциплины

7 СЕМЕСТР
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
«Өндірістік машинажасау» білім беру бағдарламасы/ Образовательная траектория
«Производственное машиностроение»
FKZT/ FST
Физика қазіргі заманғы техникада/ Физика в
БП/
4224
современной технике
Мехатроника/
БД
Мехатроника
ZhGPH/
Жаратылыстану-ғылыми пәндері негіздері/ Основы
OEND 4224
естественно-научных дисциплин
EK/ OT
Еңбекті қорғау/ Охрана труда
Конструкционды
4306
материальдар,
EKOTK/
Еңбекті қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі/
экономика және
OTBZh
КП/
Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
еңбекті қорғау/
4306
ПД
Конструкционные
SE/ EO
материалы,
Саланың экономикасы/ Экономика отрасли
4307
экономика и охрана
KEM/ EPM
Кәсіпорын экономикасы және менеджмент/
труда
4307
Экономика предприятия и менеджмент

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов
30
30

4

5

4
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Материалдарды өңдеу және дайындау
технологиясы/ Технология производства и
обработки материалов
KZhM/ MRA
Көлік жөңдеу материалдары/ Материалы для
4308
ремонта автомобилей
Кесу құралдары мен қосалқы құралдарды жобалау
KKKKZhOSh
және өндірісін шығару/ Проектирование и
/ PPRIP
производство режущего инструмента и
Машина жасау
4309
приспособлений
технологиясы және
KK/ RI
жобалау/
Кескіш құралдар/ Режущий инструмент
4309
Проектирование и
технология
Машинажасау технологиясы/ Технология
MT/ TM 4310
машиностроения
машиностроения
MTP/ TPM
Машинажасаудағы технологиялық процестер/
4310
Технологические процессы машиностроения
MODT/
TPOM 4308

«Ауылшаруашылық машинажасау» білім беру бағдарламасы/ Образовательная
траектория «Сельскохозяйственное машиностроение»
БП/
БД

КП/
ПД

Мехатроника/
Мехатроника

Конструкционды
материальдар,
экономика және
еңбекті қорғау/
Конструкционные
материалы,
экономика и охрана
труда

Машина жасау
технологиясы және
жобалау/
Проектирование и
технология
машиностроения

FKZT/ FST
4224

Физика қазіргі заманғы техникада/ Физика в
современной технике

ZhGPH/
Жаратылыстану-ғылыми пәндері негіздері/ Основы
OEND 4224
естественно-научных дисциплин
EK/ OT 4305

Еңбекті қорғау/ Охрана труда

EKOTK/
OTBZh 4306

Еңбекті қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі/
Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

SE/ EO 4307

Саланың экономикасы/ Экономика отрасли

Кәсіпорын экономикасы және менеджмент/
Экономика предприятия и менеджмент
Материалдарды өңдеу және дайындау
MODT/
технологиясы/ Технология производства и
TPOM 4308
обработки материалов
KZhM/ MRA
Көлік жөңдеу материалдары/ Материалы для
4308
ремонта автомобилей
AZhM/ MAS
Агроинженерлік жүйелерін моделдеу/
4309
Моделирование агроинженерных систем
KK/ RI 4309
Кескіш құралдар/ Режущий инструмент
AMZhT/
Ауылшаруашылық машина жасау технологиясы/
TSHM 4310
Технология с/х машиностроения
KEM/ EPM
4307

MTP/ TPM
4310

Машинажсаудағы технологиялық процестер/
Технологические процессы машиностроения

8 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
ДВО Оқытудың қосымша DSh/ FK/ PC
Дене шынықтыру/ Физическая культура
ОК
түрлері/
1401
Дополнительные
виды обучения
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Сыбайлас
SZhKMN/ Сыбайлас жемкорлыкка карсы мадениет негиздери/
жемкорлыкка карсы OAK/ 1402
Основы антикоррупционной культуры
мадениет негиздери/
ДВО
Основы
антикоррупционной
культуры

4

7

6

30

4

5

4

4

7

6

14
14
6

3
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AOKEK/
OBZhT/
1403

Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
негіздері/ Основы безопасности жизнедеятельности
и охрана труда

ETD/ EUR/
Экология және тұрақты даму/ Экология и
1403
устойчивое развитие
Жалпы
элективті/
Din/ Rel/
Дінтану/ Религиоведение
Общеэлективный/
1403
General elective
Gen/ Gen/
Гендерология/ Гендерология
1403
OMSHN/ Өсімдік және мал шаруашылық негіздері/ Основы
ORZh/ 1403 растениеводства и животноводства

3

«Өндірістік машинажасау» білім беру бағдарламасы/ Образовательная траектория
«Производственное машиностроение»

46

Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения

46

ОҚТ/
ДВО

КА/
ИА

Кәсіптік практика/
Профессиональная
практика

KPO/ PPY
Оқу/ Учебная
1404
KPO/ PPP
Өндірістік/ Производственная
2405
KPO/ PPP
Өндірістік/ Производственная
3405
KPO/ PPP
Өндірістік/ Производственная
4405
KPDa/ PPPd
Диплом алды/ Преддипломная
4406
MBME/ GES Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан/
4407
Государственный экзамен по специальности

Қорытынды
DZhZhR/ Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау/
аттестаттау/ Итоговая MBME/NZD Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан/
аттестация
4408
Написание и защита дипломной работы/
Государственный экзамен по профилирующим
дисциплинам

«Ауылшаруашылық машинажасау» білім беру бағдарламасы/ Образовательная
траектория «Сельскохозяйственное машиностроение»
Кәсіптік практика/
KPO/ PPY
Оқу/ Учебная
Профессиональная
1404
практика
KPO/ PPP
Өндірістік/ Производственная
2405
ОҚТ/
KPO/ PPP
Өндірістік/ Производственная
ДВО
3405
KPO/ PPP
Өндірістік/ Производственная
4405
KPDa/ PPPd
Диплом алдындағы/ Преддипломная практика
4406
Қорытынды
MBME/GES
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан/
аттестаттау/ Итоговая
4407
Государственный экзамен по специальности
аттестация
DZhZhR/ Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау/
КА/
MBME/
Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан/
ИА
NZDR
Написание и защита дипломной работы/
4407
Государственный экзамен по профилирующим
дисциплинам

2
8
8
11
5
4

8
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ
СИПАТТАМАСЫ/
ОПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
И
ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1 6В07111 «Машина жасау» білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание
образовательной программы 6В07111 «Машиностроение»
Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности
Түлегі кәсіптік, аналитикалық, консультациялық, Выпускник может осуществлять профессиональную,
ұйымдастыру-өндірістік,
жобалау-конструкторлық, аналитическую, консультационную, организационноғылыми-зерттеу кәсіпорындары мен фирмаларда, производственную,
проектно-конструкторскую,
машина жасау, әр түрлі меншік, сондай-ақ ғылыми- научно-исследовательскую
деятельность
на
зерттеу институттарында жүзеге асыра алады.
предприятиях и фирмах отрасли машиностроения
- өндірістік ұйымдар, жеңіл, орта және ауыр машина различных форм собственности, а также в научножасау.
исследовательских институтах.
- производственные организации легкого, среднего и
тяжелого машиностроения.
Кәсіби қызметінің объектілері/ Объекты профессиональной деятельности
Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері болып Объектами
профессиональной
деятельности
табылады:
басқару
органдары,
кәсіпорындар, выпускника
являются:
органы
управления,
ұйымдар, мемлекеттік және мемлекеттік емес меншік предприятия,
организации
государственной
и
нысанындағы; индустриясын қоса алғанда; әскери- негосударственной формы собственности; включая
өнеркәсіптік кешені; зауыттар, жобалау және индустрию; военно-промышленный комплекс; заводы;
конструкторлық ұйымдар; техникалық пайдалану проектные
и
конструкторские
организации;
және машина жасау жабдықтарынға қызмет көрсету; техническая
эксплуатация
и
сервис
- өндіру және тұтыну;
машиностроительного оборудования;
ауыл
шаруашылығы
және
коммуналдық - сферы производства и потребления;
шаруашылық;
- сельское и коммунальное хозяйства;
- әр түрлі өндірістер үшін машиналық технологиялар - машинные технологии и комплексы машин для
мен машиналар кешендері;
различного рода производств;
- управленческая деятельность в отраслевых
- аудандық, облыстық, республикалық
подразделениях районных, областных,
құрылымдардың салалық бөлімшелерінде
республиканских структур;
басқару қызметі;
- машинные технологии и комплексы машин для
- өндірістің әртүрлі түрлеріне арналған
различного рода производств;
машиналық технологиялар мен машина
-конструкторские, проектные и технологические
кешендерін;
организации;
-конструкторлық, жобалау және технологиялық - машиноремонтные предприятия.
ұйымдар;
- машинажөндеу кәсіпорындар.
Кәсіби қызметінің нысандары/ Предметы профессиональной деятельности
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Түлектің кәсіби қызмет нысаны болып табылады:
- машина жасау кәсіпорындарының технологиялық
құрал-жабдықтар;
- машина жасау өнімдері әзірлеу және жобалау үшін
конструкторлық-технологиялық шешімдер;
машина
жасау
өндірісті
автоматтандыру;
- машиналар мен жабдықтардың жұмыс істеу
процестері механизмдері мен заңдылықтары;
- машина жасау саласы үшін бағдарламалық
қамтамасыз ету;
- машина жасау өнімдерін өндіру технологиясын
жетілдіру және жетілдіру;
- машина жасау жабдықтарын қызмет көрсету
техникалық құралдары;
- технологиялық жабдықтардың құралдарын жөндеу;
- монтаждау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету
жабдықдың құралдары;
өндірісті қазіргі заманға сай жүргізу әдістері мен
ұйымдастыру.
- Қазақстан Республикасының инжиниринг және жаңа
технологиялар саласындағы инновациялық және
заңнамалық қызметі.

Предметами
профессиональной
деятельности
выпускника являются:
 технологическое
оборудование
машиностроительных предприятий;
 конструкторско-технологические
решения
при
разработке и проектирование машиностроительной
продукции;
 автоматизация машиностроительного производства;
- механизмы и закономерности процессов
функционирования машин и оборудований;
- программное обеспечение для машиностроительной
отрасли;
- разработка и совершенствование технологии
производства машиностроительной продукции;
 средства
технического
обслуживания
машиностроительного оборудования;
 средства наладки технологического оборудования;
 средства монтажа, эксплуатации, технического
обслуживания оборудования;
- современные методы ведения и организации
производства.
- инновационную и законодательную деятельность в
отрасли машиностроения и новых технологий в
Республики Казахстан.
Кәсіби қызметінің түрлері/ Виды профессиональной деятельности
Кәсіптік қызмет түрлері мыналар болып табылады:
Видами профессиональной деятельности являются:
- ұйымдық-басқарушылық: өндірістік процесін  организационно-управленческая: организация и
ұйымдастыру және басқару;
управление производственными процессами;
- өндірістік-технологиялық: машина бөлшектерді  производственно-технологическая:
разработка
механикалық өңдеу және құрастыру технологиялық технологических процессов механической обработки
процестерді әзірлеу;
деталей машин и сборки;
- есептеу-жобалау: технологиялық жабдықтарды,  расчетно-проектная:
проектирование
кескіш құралдарды, технологиялық және аспаптық технологического
оборудования,
режущих
жабдықтарды,
стандартты
емес
жабдықтарды инструментов, технологической и инструментальной
жобалау;
оснастки, нестандартного оборудования;
эксперименталды-зерттеу:
технологиялық  экспериментально-исследовательская: исследование
процестердің сапасын, технологиялық жабдықтардың качества технологических процессов, технологических
сипаттамаларын, прогрессивті өңдеу әдістерін, характеристик оборудования, прогрессивных методов
перспективті жабдық түрлерін зерттеу;
обработки, перспективных видов оборудования;
ақпараттық-компьютерлік:
бағдарламалық - информационно-компьютерная: создание
қамтамасыз етуді құру; - білім беру (педагогикалық): программного обеспечения инженерного труда;
орта кәсіптік білім беру мектептерінде кәсіптік - образовательная (педагогическая): профессиональная
қызмет.
деятельность в средних профессиональных учебных
заведениях.
«Машина жасау» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек міндетті/
По итогам обучения в рамках образовательной программы «Машиностроение» выпускник должен
білуі керек:
знать:
- металдар мен құймаларды алу процестерінің мәні,
сущность процессов получения металлов и сплавов,
форма-дайындамаларды әр түрлі тәсілдермен алу
особенности формообразования заготовок
ерекшеліктері, ажырамайтын қосылыстарды
различными способами, принципы получения
дәнекерлеу мен пісірудің принциптері,
неразъемных соединений сваркой и пайкой,
дайындамаларды кесумен өңдеу тәсілдерінің
физические основы способов обработки заготовок
физикалық негіздері;
резанием;
- кескіш құрал-саймандар мен айлабұйымдар
материалы для изготовления режущего инструмента и
дайындау үшін материалдар;
приспособлений;
аспаптық материалдар, түрлері, сұрыптары, негізгі
инструментальные материалы, виды, сортамент,
технологиялық қасиеттері.
основные технологические свойства.
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меңгеруі керек:
- бөлшектердің конструктивтік ерекшеліктеріне,
материалдың және жұмыс шарттарына байланысты
дайындамаларды жасау технологиясын және оны
механикалық өңдеуін дұрыс таңдау;
- конструкцияларды пісіру оңтайлы тәсілін анықтау.
Алған білімдерін, шеберліктерін және дағдыларын әр
түрлі өндірісте қолдана білу.
дағдысы болуы керек:
- өндірудің кезінде берілген шарттарына сәйкес
дайындамаларды жасау технологиясы және
механикалық өңдеуі дұрыс таңдағаның негіздеу;
- жеткілікті даярлауды одан әрі білім алу және
қойылған міндеттерді шешу; дұрыс өңдеуінің және
алынған білімдерді пайдалануының, жаңа
технологиялық жабдықтар қолдана отырып алға
қойған міндеттердін шешуін меңгеру керек.

уметь:
правильно выбирать технологию изготовления
заготовки и ее механической обработки в зависимости
от конструктивных особенностей деталей, материала и
условий работы;
- определять рациональный способ сварки
конструкций. Уметь применять полученные знания,
умения и навыки в различных типах производства.
иметь навыки:
обоснования правильность выбора технологии
изготовления и механической обработки заготовки
при заданных условиях производства.
- достаточную подготовку для дальнейшего
приобретения знаний и решения поставленных задач;
уметь правильно обрабатывать и использовать
полученные знания в решении поставленных задач с
применением новейшего технологического
оборудования.

2.2 5В071200 «Машина жасау» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының
сипаттамасы. «Өндірістік машинажасау» - траекториясы/ Описание образовательной
программы по специальности
5В071200 «Машиностроение». Траектория «Производственное машиностроение»
Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности
Түлегі кәсіптік, аналитикалық, консультациялық, Выпускник может осуществлять профессиональную,
ұйымдастыру-өндірістік,
жобалау-конструкторлық, аналитическую, консультационную, организационноғылыми-зерттеу кәсіпорындары мен фирмаларда, производственную,
проектно-конструкторскую,
машина жасау, әр түрлі меншік, сондай-ақ ғылыми- научно-исследовательскую
деятельность
на
зерттеу институттарында жүзеге асыра алады.
предприятиях и фирмах отрасли машиностроения
- өндірістік ұйымдар, жеңіл, орта және ауыр машина различных форм собственности, а также в научножасау.
исследовательских институтах.
- производственные организации легкого, среднего и
тяжелого машиностроения.
Кәсіби қызметінің объектілері/ Объекты профессиональной деятельности
Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері болып Объектами
профессиональной
деятельности
табылады:
басқару
органдары,
кәсіпорындар, выпускника
являются:
органы
управления,
ұйымдар, мемлекеттік және мемлекеттік емес меншік предприятия,
организации
государственной
и
нысанындағы; индустриясын қоса алғанда; әскери- негосударственной формы собственности; включая
өнеркәсіптік кешені; зауыттар, жобалау және индустрию; военно-промышленный комплекс; заводы;
конструкторлық ұйымдар; техникалық пайдалану проектные
и
конструкторские
организации;
және машина жасау жабдықтарынға қызмет көрсету; техническая
эксплуатация
и
сервис
- өндіру және тұтыну;
машиностроительного оборудования;
ауыл
шаруашылығы
және
коммуналдық - сферы производства и потребления;
шаруашылық;
- сельское и коммунальное хозяйства;
- әр түрлі өндірістер үшін машиналық технологиялар - машинные технологии и комплексы машин для
мен машиналар кешендері;
различного рода производств;
- управленческая деятельность в отраслевых
- аудандық, облыстық, республикалық
подразделениях районных, областных,
құрылымдардың салалық бөлімшелерінде
республиканских структур;
басқару қызметі;
- машинные технологии и комплексы машин для
- өндірістің әртүрлі түрлеріне арналған
различного рода производств;
машиналық технологиялар мен машина
-конструкторские, проектные и технологические
кешендерін;
организации;
-конструкторлық, жобалау және технологиялық - машиноремонтные предприятия.
ұйымдар;
- машинажөндеу кәсіпорындар.
Кәсіби қызметінің нысандары/ Предметы профессиональной деятельности
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Түлектің кәсіби қызмет нысаны болып табылады:
- машина жасау кәсіпорындарының технологиялық
құрал-жабдықтар;
- машина жасау өнімдері әзірлеу және жобалау үшін
конструкторлық-технологиялық шешімдер;
машина
жасау
өндірісті
автоматтандыру;
- машиналар мен жабдықтардың жұмыс істеу
процестері механизмдері мен заңдылықтары;
- машина жасау саласы үшін бағдарламалық
қамтамасыз ету;
- машина жасау өнімдерін өндіру технологиясын
жетілдіру және жетілдіру;
- машина жасау жабдықтарын қызмет көрсету
техникалық құралдары;
- технологиялық жабдықтардың құралдарын жөндеу;
- монтаждау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету
жабдықдың құралдары;
өндірісті қазіргі заманға сай жүргізу әдістері мен
ұйымдастыру.
- Қазақстан Республикасының инжиниринг және жаңа
технологиялар саласындағы инновациялық және
заңнамалық қызметі.

Предметами
профессиональной
деятельности
выпускника являются:
 технологическое
оборудование
машиностроительных предприятий;
 конструкторско-технологические
решения
при
разработке и проектирование машиностроительной
продукции;
 автоматизация машиностроительного производства;
- механизмы и закономерности процессов
функционирования машин и оборудований;
- программное обеспечение для машиностроительной
отрасли;
- разработка и совершенствование технологии
производства машиностроительной продукции;
 средства
технического
обслуживания
машиностроительного оборудования;
 средства наладки технологического оборудования;
 средства монтажа, эксплуатации, технического
обслуживания оборудования;
- современные методы ведения и организации
производства.
- инновационную и законодательную деятельность в
отрасли машиностроения и новых технологий в
Республики Казахстан.
Кәсіби қызметінің түрлері/ Виды профессиональной деятельности
Кәсіптік қызмет түрлері мыналар болып табылады:
Видами профессиональной деятельности являются:
- ұйымдық-басқарушылық: өндірістік процесін  организационно-управленческая: организация и
ұйымдастыру және басқару;
управление производственными процессами;
- өндірістік-технологиялық: машина бөлшектерді  производственно-технологическая:
разработка
механикалық өңдеу және құрастыру технологиялық технологических процессов механической обработки
процестерді әзірлеу;
деталей машин и сборки;
- есептеу-жобалау: технологиялық жабдықтарды,  расчетно-проектная:
проектирование
кескіш құралдарды, технологиялық және аспаптық технологического
оборудования,
режущих
жабдықтарды,
стандартты
емес
жабдықтарды инструментов, технологической и инструментальной
жобалау;
оснастки, нестандартного оборудования;
эксперименталды-зерттеу:
технологиялық  экспериментально-исследовательская: исследование
процестердің сапасын, технологиялық жабдықтардың качества технологических процессов, технологических
сипаттамаларын, прогрессивті өңдеу әдістерін, характеристик оборудования, прогрессивных методов
перспективті жабдық түрлерін зерттеу;
обработки, перспективных видов оборудования;
ақпараттық-компьютерлік:
бағдарламалық - информационно-компьютерная: создание
қамтамасыз етуді құру; - білім беру (педагогикалық): программного обеспечения инженерного труда;
орта кәсіптік білім беру мектептерінде кәсіптік - образовательная (педагогическая): профессиональная
қызмет.
деятельность в средних профессиональных учебных
заведениях.
«Өндірістік машина жасау» траекториясы бойынша оқыту барысында түлек міндетті/
По итогам обучения в рамках траектории «Производственное машиностроение» выпускник должен
білуі керек:
знать:
- металдар мен құймаларды алу процестерінің мәні,
сущность процессов получения металлов и сплавов,
форма-дайындамаларды әр түрлі тәсілдермен алу
особенности формообразования заготовок
ерекшеліктері, ажырамайтын қосылыстарды
различными способами, принципы получения
дәнекерлеу мен пісірудің принциптері,
неразъемных соединений сваркой и пайкой,
дайындамаларды кесумен өңдеу тәсілдерінің
физические основы способов обработки заготовок
физикалық негіздері;
резанием;
- кескіш құрал-саймандар мен айлабұйымдар
материалы для изготовления режущего инструмента и
дайындау үшін материалдар;
приспособлений;
аспаптық материалдар, түрлері, сұрыптары, негізгі
инструментальные материалы, виды, сортамент,
технологиялық қасиеттері.
основные технологические свойства.
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меңгеруі керек:
- бөлшектердің конструктивтік ерекшеліктеріне,
материалдың және жұмыс шарттарына байланысты
дайындамаларды жасау технологиясын және оны
механикалық өңдеуін дұрыс таңдау;
- конструкцияларды пісіру оңтайлы тәсілін анықтау.
Алған білімдерін, шеберліктерін және дағдыларын әр
түрлі өндірісте қолдана білу.
дағдысы болуы керек:
- өндірудің кезінде берілген шарттарына сәйкес
дайындамаларды жасау технологиясы және
механикалық өңдеуі дұрыс таңдағаның негіздеу;
- жеткілікті даярлауды одан әрі білім алу және
қойылған міндеттерді шешу; дұрыс өңдеуінің және
алынған білімдерді пайдалануының, жаңа
технологиялық жабдықтар қолдана отырып алға
қойған міндеттердін шешуін меңгеру керек.

уметь:
правильно выбирать технологию изготовления
заготовки и ее механической обработки в зависимости
от конструктивных особенностей деталей, материала и
условий работы;
- определять рациональный способ сварки
конструкций. Уметь применять полученные знания,
умения и навыки в различных типах производства.
иметь навыки:
обоснования правильность выбора технологии
изготовления и механической обработки заготовки
при заданных условиях производства.
- достаточную подготовку для дальнейшего
приобретения знаний и решения поставленных задач;
уметь правильно обрабатывать и использовать
полученные знания в решении поставленных задач с
применением новейшего технологического
оборудования.

2.3 5В071200 «Машина жасау» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының
сипаттамасы.
«Ауылшаруашылық машинажасау» - траекториясы/ Описание
образовательной
программы по специальности
5В071200 «Машиностроение».
Траектория - «Сельскохозяйственное машиностроение»
Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности
Түлектер кәсіптік, аналитикалық, консультациялық,
Выпускник может осуществлять профессиональную,
ұйымдастыру-өндірістік, жобалау-конструкторлық,
аналитическую, консультационную, организационноғылыми-зерттеу қызметтерін кәсіпорындар мен
производственную, проектно-конструкторскую,
фирмаларда, машина жасау, әр түрлі меншік, сондайнаучно-исследовательскую деятельность на
ақ ғылыми-зерттеу институттарында жүзеге асыра
предприятиях и фирмах отрасли машиностроения
алады.
различных форм собственности, а также в научно- өндірістік ұйымдар, ауыл шаруашылығы машина
исследовательских институтах.
жасау.
- производственные организации
сельскохозяйственного машиностроения.
Кәсіби қызметінің объектілері/ Объекты профессиональной деятельности
Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері болып
Объектами профессиональной деятельности
табылады: басқару органдары, кәсіпорындар,
выпускника являются: органы управления,
ұйымдар, мемлекеттік және мемлекеттік емес меншік
предприятия, организации государственной и
нысанындағы; индустриясын қоса алғанда; әскеринегосударственной формы собственности; включая
өнеркәсіптік кешені; зауыттар, жобалау және
индустрию; военно-промышленный комплекс; заводы;
конструкторлық ұйымдар; техникалық пайдалану
проектные и конструкторские организации;
және қызмет көрсету машина жасау жабдықтарын;
техническая эксплуатация и сервис
өндіріс және тұтыну салалары; ауыл және
машиностроительного оборудования; сферы
коммуналдық шаруашылықтар; - машиналық
производства и потребления; сельское и
технологиялар мен машиналар кешендері үшін өндіру, коммунальное хозяйства; - машинные технологии и
сақтау, тасымалдау және қайта өңдеу ауыл
комплексы машин для производства, хранения,
шаруашылығы өнімдерін;
транспортировки и переработки продукции сельского
- әртүрлі ауылшаруашылық құрылымдары (фирмалар, хозяйства;
кәсіпорындар, шаруа қожалықтары);
- различные виды сельхозформирований (фирмы,
- әлеуметтік-кәсіпкерлік кешендер (ӘКК).
предприятия, крестьянские хозяйства);
- социально-предпринимательские комплексы (СПК).
Кәсіби қызметінің нысандары/ Предметы профессиональной деятельности
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Түлектің кәсіби қызмет нысаны болып табылады:
- машина жасау кәсіпорындарының технологиялық
құрал-жабдықтар;
- машина жасау өнімдері әзірлеу және жобалау үшін
конструкторлық-технологиялық шешімдер;
- машина жасау өндірісін автоматтандыру;
- машиналар мен жабдықтар жұмыс істеуі
процестердің тетіктері мен заңдылықтары;
- машина жасау саласы үшін бағдарламалық
қамтамасыз ету;
- аграрлық сектордағы технологиялары және
механикаландыру құралдары;
- монтаждау, пайдалану, жабдықтарға техникалық
қызмет көрсету құралдары;
- жабдықтарды жөндеу құралдары;
- пайдалану құралдары;
- жобалық шешімдер;
- автоматтандырылған кешендер;
- ауыл шаруашылығында қазіргі заманға сай
жұмыстарды жүргізу және ұйымдастыру әдістері;
ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта
өңдеу экономикалық аспектілері.

Предметами профессиональной деятельности
выпускника являются:
технологическое оборудование машиностроительных
предприятий;
конструкторско-технологические решения при
разработке и проектирование машиностроительной
продукции;
автоматизация машиностроительного производства;
механизмы и закономерности процессов
функционирования машин и оборудований;
программное обеспечение для машиностроительной
отрасли;
технологии и средства механизации в аграрном
секторе;
средства монтажа, эксплуатации технического
обслуживания оборудования;
средства отладки оборудования;
средства эксплуатации;
проектные решения;
автоматизированные комплексы;
современные методы ведения и организации работ в
сельском хозяйстве;
экономические аспекты производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Кәсіби қызметінің түрлері/ Виды профессиональной деятельности
Кәсіптік қызмет түрлері мыналар болып табылады:
Видами профессиональной деятельности являются:
- ұйымдық-басқарушылық: өндірістік процесін
организационно-управленческая: организация и
ұйымдастыру және басқару;
управление производственными процессами;
- өндірістік-технологиялық: машина бөлшектерді
производственно-технологическая: разработка
механикалық өңдеу және құрастыру технологиялық
технологических процессов механической обработки
процестерді әзірлеу;
деталей машин и сборки;
- есептеу-жобалау: технологиялық жабдықтарды,
расчетно-проектная: проектирование
кескіш құралдарды, технологиялық және аспаптық
технологического оборудования, режущих
жабдықтарды, стандартты емес жабдықтарды
инструментов, технологической и инструментальной
жобалау;
оснастки, нестандартного оборудования;
- эксперименталды-зерттеу: технологиялық
экспериментально-исследовательская: исследование
процестердің сапасын, технологиялық жабдықтардың
качества технологических процессов,
сипаттамаларын, прогрессивті өңдеу әдістерін,
технологических характеристик оборудования,
перспективті жабдық түрлерін зерттеу;
прогрессивных методов обработки, перспективных
- ақпараттық-компьютерлік: инженерлік еңбекті
видов оборудования;
бағдарламалық қамтамасыз ету;
информационно-компьютерная: создание
білім беру (педагогикалық): орта кәсіптік оқу
программного обеспечения инженерного труда;
орындарында кәсіптік қызмет ету.
-образовательная (педагогическая): профессиональная
деятельность в средних профессиональных учебных
заведениях.
«Ауылшаруашылық машинажасау» траекториясы бойынша оқыту барысында түлек міндетті/
По итогам обучения в рамках траектории «Сельскохозяйственное машиностроение» выпускник должен
білуі керек:
знать:
- өндірістік процестерді кешенді механикаландыруға
систему машин и оборудования для комплексной
арналған машиналар мен жабдықтар жүйесін;
механизации производственных процессов;
- құрылымдар әзірлеунің, ауыл шаруашылығы
особенности разработки конструкции, выбор
өндірісіне үшін машиналар кешенін таңдауның
комплекса машин для сельскохозяйственного
ерекшелігін;
производства;
- ауыл шаруашылық машина жасау
теоретические основы организации и проектирования
кәсіпорындарының ұйымдастыру және жобалау
предприятий сельскохозяйственного машиностроения;
теориялық негіздері; ауыл шаруашылығы
понимать современные формы организации труда на
машиналарын жасау кәсіпорындарда қазіргі заманғы
предприятиях сельскохозяйственного
сай еңбек ұйымдастыруның нысандарын түсіну;
машиностроения;
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меңгеруі керек:
- агротехсервистын өндірістік бөлімшелерін жобалау;
- агротехнологиялық өндіру сапалық көрсеткіштерді
талдау жүргізуін ұйымдастыру;
- ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиялық сапа
көрсеткіштерінің жақсарту жолдарын генерациялау.
дағдысы болуы керек:
- өнімдерін өндіру озық технологиялар қолдану;
- кешенді механикаландыру, қарқынды
механикаландыру құралдарын пайдалану
жоспарларын әзірлеу;
- ауыл шаруашылығы машиналарын жасау
саласындағы практикалық тапсырмаларын және
ауылдық тауар өндірушілерді материалдық
қамтамасыз етуін шешу.

уметь:
проектировать производственные подразделения
агротехсервиса;
организовать проведение анализа качественных
показателей агротехнологического производства;
генерировать пути улучшения технологических
показателей качества сельскохозяйственного
производства.
иметь навыки:
применения прогрессивных технологий производства
продукции;
разработки планов комплексной механизации,
интенсивного использования средств механизации;
- решения практических задач в области
сельскохозяйственного машиностроения, и
материальному обеспечению сельских
товаропроизводителей.

2.4 Элективті пәндердің сипаттамасы/ Описание элективных дисциплин
AOKOT 1112 Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері
Пререквизиттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Еңбекті қорғау, Еңбекті қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі, Кәсіби
қызмет
Оқу мақсаты: Қауіпсіздік техникасы ережелері мен жобалаудың санитарлық нормалары.
Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі. Құрылыс нормалары мен ережелері. Жеке еңбек
келісімшарты. Ұжымдық келісімшарт. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша заңбұзушылықтар
үшін жауапкершілік түрлері. Еңбек гигиенасы мен өндірістік санитария.
Курстың қысқаша мазмұны: ЕҚ саласындағы ҚР заңнамалық және нормативтіктехникалық актілері. Қауіпсіздік техникасы ережелері мен жобалаудың санитарлық нормалары.
Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі. Құрылыс нормалары мен ережелері. Жеке еңбек
келісімшарты. Ұжымдық келісімшарт. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша заңбұзушылықтар
үшін жауапкершілік түрлері. Еңбек гигиенасы мен өндірістік санитария. Өндірістік жабдықтарды
монтаждау және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары.
Оқыту нәтижесі: Еңбекті қорғау мен өмір тіршілігі қауіпсіздігінің теориялық негіздерін,
қауіпсіз машиналар мен жабдықтарды жобалаудың жалпы ұстанымдарын білуі. Қандай да болмасын
конструктивті шешімдерді қабылдау бойынша пікірін жеткізе алуы. Белгілі инженерлік ойларын
жеткізе алуы. Өз бетінше өндірістік процестерді түрлендіру қабілеті, логикалық ойлау машығын
дамыту, машиналар мен жабдықтар макеттерін жасау үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдануы
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OBZhOT 1112 Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Охрана труда, Охрана труда и безопасность жизнедеятельности,
Профессиональная деятельность
Цель изучения. Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности
и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от
внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения.
Краткое содержание курса: Введение. Законодательные и правовые акты в области
безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования гражданской
обороны (ГО) в Республике Казахстан. Классификация опасных и вредных факторов. Радиационная и
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химическая опасность. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Защита
человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного и техногенного
происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы
защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Защита от оружия массового поражения.
Организационно-практические меры безопасности при землетрясениях. Защита населения при
стихийных бедствиях, пожарах, авариях и взрывах на производственных объектах. Основы
организации и проведения аварийно-спасательных работ.
Результаты обучения: Знать и понимать основные способы и методы борьбы с ЧС; иметь
представление о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе
жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. Владеть навыками безопасности и
защити человека в чрезвычайных ситуациях. Знать условия и способы безопасности
жизнедеятельности, применять их на практике. Знать основы медицинских знаний и здорового образа
жизни; основы военной службы, современный комплекс проблем безопасности. Уметь формировать
развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований,
предъявляемых к гражданину РК в области безопасности жизнедеятельности. Иметь достаточную
подготовку для приобретения знаний в области ОБЖ.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
Din 1112 Дінтану
Пререквизеттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Философия, Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: Осы курстың мақсаты: студенттерде-антрополог кәсіби іскерліктер жүргізуге
дүниетанымдық диалог және нақтылау, өз жіктелу қатысты талдау жүргізілді.
Курстың қысқаша мазмұны: Дінтануға кіріспе. Адамзаттың мәдениетінде діннің орны.
Діні: қазіргі заман және тарихи формалары. Буддизм: дін және діни ілімінің негіздері. Христиан:
қазіргі заман және тарих. Қазақстанда және қазіргі әлемде исламның орны. Қасиетті кітап ретінде
мәдениет ескерткіштері. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтер. Қазіргі заманғы діннің
ерекшеліктері. Дін, мемлекет, саясат.
Оқыту нәтижесі: Дүниетанымдық проблемаларды конфессиялар тәсілдерін шешу, негізгі
құндылықтар әлемдік діндерді түсіну және білу. Тарих және қазіргі заман және тарих, рухани-мәдени
мәселелерін көшбасшы дін перспективалы тәсілдерін қою және шешу, анықтай білу және қолдану,
Философиялық қыр-сырын, дінтану әдіснамасы және күнделікті дұрыс қолдана білу. Өзінің
түсіндірмелерін негізгі дүниетанымдық проблемаларды шешу тұрғысынан зерттеп білу. Негізігі білім
беру және өмірлік-практикалық ортада өз жүйесін тұлғалық құндылықтарды қолдана дамытып білу.
Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Жалпы білім беру пәндер
Rel 1112 Религиоведение
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Философия, Профессиональная деятельность
Цель изучения: Целью настоящего курса является: формирование у студентов-антропологов
профессионального умения вести мировоззренческий диалог и конкретизировать свои гуманитарные
знания применительно к анализу религии.
Краткое содержание курса: Введение в религиоведение. Место религии в культуре
человечества. Религия: исторические формы и современность. Буддизм: основы вероучения и культа.
Христианство: история и современность. Сущность ислама и его место в современном мире и
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Казахстане. Священные писания как памятники культуры
Современные нетрадиционные религиозные движения и культы. Особенности современной
религиозности. Религия, государство, политика
Результаты обучения: Знать и понимать основные ценности мировых религий; способы
решения мировоззренческих проблем конфессиями
Уметь определять и применять перспективные способы постановки и решения духовнокультурных проблем лидерами вероисповеданий в истории и современности
Уметь корректно применять азы философско-религиоведческой методологии в профессии и
повседневности
Уметь представлять собственную интерпретацию ключевых мировоззренческих проблем в
контексте исследования
Уметь автономно развивать свою систему личностных ценностей; поддерживать
гуманистическую основу образовательной и жизненно-практической среды
Руководитель программы: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Общеобразовательных дисциплин
ETD 1112 Экология және тұрақты даму
Пререквизеттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Философия, Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: Қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздерін терең жүйесі білімі мен
түсінігі, табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау ұтымды пайдалану қазіргі заманғы
тәсілдерді теориялық және практикалық білім алуға, экологиялық дүниетанымды қалыптастыру
тұрады.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Экология және қазіргі заманғы өркениеттің
мәселелері. Аутэкология - организмдердің экология. Халқы экология - экология популяция.
Синэкология - қауымдастықтар экологиясы. Биосфера және ноосфера туралы ілім. Биосфера және
оның тұрақтылығы. Тірі тұжырымдамасы. Қазіргі заманғы биосфера. Ғаламдық биогеохимиялық
цикл. Тұрақты даму тұжырымдамасы. экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы өркениеттің
мәселелері. экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы өркениеттің мәселелері. Жасыл экономика
және тұрақты даму. табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау механизмі. Қазақстан
Республикасының энергоэкологиялық стратегия. Қазақстан Республикасының тұрақты даму
тұжырымдамасы.
Оқыту нәтижесі: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимыл негізгі заңдарын білу; экожүйелер
мен биосфераның даму істеуі; өндіру және экологиялық денсаулығына қауiп әсері; ғылыми және
кәсіби әдебиеттерді іздеу және ұйымдастыру дағдыларын бар; қоршаған ортаға антропогендік әсер
бағалауды талдау қабілетті; стандартты әдістемесі экологиялық мониторинг; экологиялық және
экономикалық жүйелерді тұрақты дамыту үшін оңтайлы жағдай анықтай алады; ойлау өз мәдениеті,
табиғи ресурстарды пайдалануға байланысты экологиялық және экономикалық жүйелердің даму
үрдістеріне туралы сыни ойлауға және олардың қоршаған ортаға әсерін сипаттайтын.
Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б.
Кафедра: «Стандарттау және тағам технологиялары»
EUR 1112 Экология и устойчивое развитие
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Философия, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: состоит в формировании экологического мировоззрения, получение
глубоких системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и природы,
теоретических и практических знаний по современным подходам рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Краткое содержание курса: Введение. Экология и проблемы современной цивилизации.
Аутэкология - экология организмов. Демэкология - экология популяций. Синэкология - экология
сообществ. Учение о биосфере и ноосфере. Биосфера и ее устойчивость. Концепция живого
вещества. Современная биосфера. Глобальные биогеохимические циклы. Концепция устойчивого
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развития. Экологический кризис и проблемы современной цивилизации. Экологический кризис и
проблемы современной цивилизации. Зеленая экономика и устойчивое развитие. Механизм
природопользования и охраны окружающей среды. Энергоэкологическая стратегия Республики
Казахстан. Концепция устойчивого развития Республики Казахстан.
Результаты обучения: знать основные закономерности взаимодействия природы и общества;
основы функционирования экосистем и развития биосферы; влияние вредных и опасных факторов
производства и окружающей среды на здоровье человека; иметь навыки поиска и систематизации
научной и специальной литературы; уметь анализировать оценку техногенного воздействия
производства на окружающую среду; стандартную методику мониторинга окружающей среды; уметь
определять оптимальные условия устойчивого развития эколого- экономических систем; владеть
культурой мышления, критически осмысливать тенденции развития эколого-экономических систем,
связанных с использованием природных ресурсов и охарактеризовать их экологические последствия.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: «Стандартизация и пищевые технологии»
Gen 1112 Гендерология
Пререквизеттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Философия, Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: Мақсаты-гендерлік теориясы тұрады, көрсету үшін, қалай пайда болады бұл
тетіктер ретінде қалыптасады гендерлік стереотиптер және олар қалай жұмыс істейді. Түпкі мақсаты
осы күш-жігердің тұрады жою "гендерлік соқырлық". Пән қайта қарайды әлеуметтік және саяси
теория, жою үшін тек монистический (ер немесе әйел) әлемге көзқарас және әлеуметтік проблемалар.
Бұл ретте ұшырайды сын теориясы, олар құралы ретінде қызмет атқарады сексизма. Хабардар
гендерологии расставляются мән кедергілер бөгет жасайтын ерлерге, әйелдерге, өту жолы
әлеуметтендіру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Классикалық және қазіргі заманғы даму бағыт-тары
гендерлік теориясы және гендерлік зерттеулер. Ер адам мен женшина субъектілері ре-тінде қоғам.
Әлеуметтендіру және гендер. Теориясы туралы олқылықтың ретінде әйелдердің таптаурын ерлер
ұсыну туралы әйелдер, оның орны мен рөлі, өмірде ерлер. Әлеуметтік аңыздар әйел және әлеуметтік
туралы аңыздар еркекке. Әлеуметтік теория жынысты. Сте-реотиптер маскулинности және
фемининности қазіргі заманғы қоғамда. Өзгерту гендерлік стереотипа: ассертивная әйел қазіргі
заманғы әлемде. Жыныс-жас сипаттамасы және әлеу-меттік мәртебесін әйелдер қазіргі қоғамда.
Әйелдер құқығы басында үшінші мың-жылдықтың. Гендер және экономика. Әйел және дін. Отбасы
өміріндегі әйелдер. Тұрмыстық зорлық-зомбылық. Халықаралық тәжірибе және келешегі әйелдер
қозғалысы шетелде.
Оқыту нәтижесі: Дүниетанымдық проблемаларды конфессиялар тәсілдерін шешу, негізгі
құндылықтар әлемдік діндерді түсіну және білу. Тарих және қазіргі заман және тарих, рухани-мәдени
мәселелерін көшбасшы дін перспективалы тәсілдерін қою және шешу, анықтай білу және қолдану,
Философиялық қыр-сырын, дінтану әдіснамасы және күнделікті дұрыс қолдана білу. Өзінің
түсіндірмелерін негізгі дүниетанымдық проблемаларды шешу тұрғысынан зерттеп білу. Негізігі білім
беру және өмірлік-практикалық ортада өз жүйесін тұлғалық құндылықтарды қолдана дамытып білу.
Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Жалпы білім беру пәндер
Gen 1112 Гендерология
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Философия, Профессиональная деятельность
Цель изучения. Цель гендерной теории состоит в том, чтобы показать, как появляются эти
механизмы, как формируются гендерные стереотипы и как они действуют. Конечная цель этих
усилий состоит в устранении «гендерной слепоты». Дисциплина пересматривает социальные и
политические теории, чтобы устранить сугубо монистический (мужской или женский) взгляд на мир
и социальные проблемы. При этом подвергаются критике теории, которые служат инструментом
сексизма. В курсе гендерологии расставляются акценты на барьерах, мешающих как мужчинам, так и

24

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
женщинам пройти путь социализации.
Краткое содержание курса: Введение. Классические и современные направления развития
гендерной теории и гендерных исследований. Мужчина и женшина как субъекты общества.
Социализация и гендер. Теории о неполноценности женщин как стереотипные мужские
представления о женщин, её месте и роли в жизни мужчины. Социальные мифы о женщине и
социальные мифы о мужчине. Социальная теория пола. Стереотипы маскулинности и фемининности
в современном обществе. Изменение гендерного стереотипа: ассертивная женщина в современном
мире. Половозрастные характеристики и социальный статус женщины в современном обществе.
Права женщин к началу третьего тысячелетия. Гендер и экономика. Женщина и религия. Семья в
жизни женщины. Домашнее насилие. Международный опыт и перспективы женского движения за
рубежом.
Результаты обучения: Знать и понимать основные ценности мировых религий; способы
решения мировоззренческих проблем конфессиями. Уметь определять и применять перспективные
способы постановки и решения духовно-культурных проблем лидерами вероисповеданий в истории и
современности. Уметь корректно применять азы философско-религиоведческой методологии в
профессии и повседневности.Уметь представлять собственную интерпретацию ключевых
мировоззренческих проблем в контексте исследования. Уметь автономно развивать свою систему
личностных ценностей; поддерживать гуманистическую основу образовательной и жизненнопрактической среды.
Руководитель программы: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Общеобразовательных дисциплин
OMSHN 1112 Өсімдік және мал шаруашылық негіздері
Пререквизиттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: Негізгі мақсатты – ауылшаруашылығында негізгі технологиян, егіншілік, мал
шаруашылығы оқу.
Курстың қысқаша мазмұны: Асыл тұқымды мал шаруашылығы негіздері. Ауыл
шаруашылығының өсуі мен дамуы. жануарлар. Мал шаруашылығы. Сүт өнімділігі Ауыл
шаруашылығы өнімділігінің негізгі түрлері. жануарлар. Мал шаруашылығы. Ет өнімділігі. Қой өсіру
жүн өнімділігі. жануарлар. Шошқа өндірісі. Шошқалардың репродуктивті қасиеттері. Бордақылау
Жылқы өсіру. Өнімді жылқы шаруашылығы. Құс шаруашылығы. Жұмыртқа және құс еті. Ауыл
шаруашылық жануарларын азықтандыру негіздері. Азықтың химиялық құрамы. Тамақтану
нормалары. Тамақ нормалары мен рациондар. Азықтың жіктелуі және қысқаша сипаттамасы.
Қоректік заттардың сіңімділігі және оған әсер ететін факторлар. Зоогигиенаның негіздері \ x
жануарлармен байланыста. Жануарларды жасанды ұрықтандыру, әдіс мәні, құндылығы. Өсіру
әдістері, олардың биологиялық маңызы. Гибридтеу, оның мәні мен практикалық маңызы
Оқыту нәтижесі: Өріс, өндіру және өсімдікке арналған эксперименттерді жасау әдісін білу;
эксперименттерде байқау талдауларын өткізу әдістері. Өндірістік бақылау әдістерін қолдану;
деректердің сенімділігін анықтау әдістері. Агрономиялық зерттеулер жоспарын қалдырыңыз;
Өрістерді, өсімдіктерді және өндірістік тәжірибелерді жүргізу; эксперименттерде негізгі бақылау мен
талдаудың дұрыс әдістерін қолданады. Өндірістік тәжірибелерді жүргізу арқылы өндірістегі жаңа
ауыл шаруашылық тәжірибелерінің тиімділігін тексеріңіз. Деректерді талдау, синтездеу және
жинақтау және олардың сенімділігін анықтау. Деректерді математикалық өңдеу және олардың
сенімділігін анықтау; дұрыс тұжырым жасауға; оқу материалдары бойынша есеп беру.
Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандарттау жане тагам технологиялары кафедрасы
ORZh 1112 Основы растениеводства и животноводства
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения. Основная цель данной дисциплины – изучение основы технологии
сельхозпроизводства, земледелия, растениеводства, животноводства и кормопроизводства.
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Краткое содержание курса: Основы разведения сельскохозяйственных животных. Рост и
развитие с/х. животных. Скотоводство. Молочная продуктивность Основные виды продуктивности
с/х. животных. Скотоводство. Мясная продуктивность. Овцеводство Шерстная продуктивность с/х.
животных. Свиноводство. Репродуктивные качества свиней. Откорм. Коневодство. Продуктивное
коневодство.
Птицеводство.
Яичное
и
мясное
птицеводство.
Основы
кормления
сельскохозяйственных животных. Химический состав кормов. Принципы нормированного
кормления. Кормовые нормы и рационы. Классификация и краткая характеристика кормов.
Переваримость питательных веществ и факторы, влияющие на нее. Основы зоогигиены Бонитировка
с\х животных. Искусственное осеменение животных, сущность метода, значение. Методы
разведения, их биологическая сущность. Гибридизация, её сущность и практическое значение
Результаты обучения: Знать методику закладки полевых, производственных и
вегетационных опытов; методику проведения наблюдений анализов в опытах. Применять методы
производственных наблюдений; методы определения достоверности полученных данных. Оставить
план агрономических исследований; проводить полевые, вегетационные и производственные опыты;
применять правильные методы основных наблюдений и анализов в опытах. Проверять
эффективность новых агроприемов путем проведения производственных опытов и внедрять их в
производство. Анализировать, синтезировать и обобщать полученные данные и определять их
достоверность. Математически обрабатывать полученные данные и определять их достоверность;
сделать правильные выводы; составить отчет по материалам исследования.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандартизация и пищевых технологий
Tep 1203 Теплотехника
Пререквизиттер: Мектеп курсы
Постреквизиттер: Конструкциялық материалдар және термообработка, Электротехника
негіздері
Мақсаты: Өндірістік үрдістерде жылу инженерлік білімдерін қолдануға, қолданбалы білімге
және осы салада ғылыми тұрғыдан негізделе алатын бакалавр мамандарын даярлау.
Курстың қысқаша мазмұны: Термодинамика. Жұмыс денесі. Жылуы. Термодинамикалық
параметрлер мен процестер. Термодинамиканың бірінші заңы. Негізгі газ процестері.
Термодинамиканың екінші заңы. Су буы мен ылғалды ауа. Цикл жылу қозғалтқыштар мен
қондырғылар.
Оқыту нәтижелері: Білу және түсіну жылутехникалық әдістерін шешу үшін әр түрлі
өндірістік мәселелерді шешу. Қолдану білімдері мен әдістерін, мүмкіндік беретін талдау нәтижелері
практикалық қызметтің осы сала. Жеткізе алатын ой пікірлер және пайдалану жөніндегі сол немесе
өзге де техникалық әдістерін, міндеттерді шешу кезінде білу, тұжырымдау және тарту белгілі бір
жылутехникалық заңдар мен ұғымдар алға қойылған міндеттерді шешу. Өз бетімен игеретін білімдер
саласында жылу техникасы және аралас ғылымдар, дағдыларын дамыту және ойлау қабілетін,
қолдануға негізгі есептерін компьютерлік шешу жылутехниканың.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Tep 1203 Теплотехника
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Конструкционные материалы и термообработка, Основы электротехники
Цель изучения: Подготовка специалистов - бакалавров способных использовать
теплотехнические знания в производственных процессах, опираясь на знаниях прикладного
характера и научный подход в данной отрасли.
Краткое содержание курса: Термодинамика. Рабочее тело. Теплота. Термодинамические
параметры и процессы. Первый закон термодинамики. Основные газовые процессы. Второй закон
термодинамики. Водяной пар и влажный воздух. Циклы тепловых двигателей и установок.
Результаты обучения: Знание и понимание теплотехнических методов для решения
разнообразных производственных задач. Применение знаний и методов, позволяющих анализировать
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результаты практической деятельности в данной отрасли. Умение выражать мысли и суждения по
использованию тех или иных теплотехнических методов при решении задач, умение сформулировать
и привлечь определенные теплотехнические законы и понятия к решению поставленных задач.
Умение самостоятельно осваивать знания в области теплотехники и смежных наук, развивать навыки
логического мышления, применять компьютерное решение основных задач теплотехники.
Руководитель программы: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика и машиностроение
TN 1203 Термодинамика негіздері
Пререквизиттер: Мектеп курсы
Постреквизиттер: Конструкциялық материалдар және термообработка, Электротехника
негіздері
Мақсаты: Беруге негізгі термодинамика заңдарын тең салмақты процестердің
термодинамикалық қасиеттерін макроскопиялық жүйелердің негізгі эксперименттік заңдылықтар
негізінде жатқан заңдар термодинамика, статистикалық әдістерін сипаттау классикалық және
кванттық макроскопиялық жүйелердің, байланыс заңдар термодинамика және статистикалық
әдістерін сипаттау, сондай-ақ студенттерде білімдерді модельдеуге мүмкіндік беретін
термодинамикалық құбылыстар және жүргізуге сандық есептеулер тиісті физикалық шама
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Пәні және әдісі термодинамика. Негізгі ұғымдар мен
анықтамалар. Технологиялық схемасы бу циклінің және міндет техникалық термодинамика.
Термодинамиканың бірінші бастамасы. Ішкі энергия күй функциясы. Теңдеулер термодинамиканың
бірінші бастамасы. Түсінігі энтальпия. Жеке туындылары ішкі энергиясы. Термодинамикалық
процестері идеалды газ. Түсінігі равновесного, обратимого процестер. Дөңгелек процестер (циклдер).
Идеал газ: теңдеуі және диаграммалары жай-күйін, негізгі заңдары, тәжірибе Джоуль, Майер теңдеуі.
Термодинамиканың екінші бастамасы.
Оқыту нәтижелері: Білу және түсіну жылутехникалық әдістерін шешу үшін әр түрлі
өндірістік мәселелерді шешу. Қолдану білімдері мен әдістерін, мүмкіндік беретін талдау нәтижелері
практикалық қызметтің осы сала. Жеткізе алатын ой пікірлер және пайдалану жөніндегі сол немесе
өзге де техникалық әдістерін, міндеттерді шешу кезінде білу, тұжырымдау және тарту белгілі бір
жылутехникалық заңдар мен ұғымдар алға қойылған міндеттерді шешу. Өз бетімен игеретін білімдер
саласында жылу техникасы және аралас ғылымдар, дағдыларын дамыту және ойлау қабілетін,
қолдануға негізгі есептерін компьютерлік шешу жылутехниканың.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OT 1203 Основы термодинамики
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Конструкционные материалы и термообработка, Основы электротехники.
Цель изучения: Дать знание основных законов термодинамики равновесных процессов,
термодинамических
свойств
макроскопических
систем,
основных
экспериментальных
закономерностей, лежащих в основе законов термодинамики, статистических методов описания
классических и квантовых макроскопических систем, связи законов термодинамики и статистических
методов описания, а также формирование у студентов знаний и умений, позволяющих моделировать
термодинамические явления и проводить численные расчеты соответствующих физических величин
Краткое содержание курса: Введение. Предмет и метод термодинамики. Основные понятия
и определения. Технологическая схема паросилового цикла и задача технической термодинамики.
Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия как функция состояния. Уравнения первого
начала термодинамики. Понятие энтальпии. Частные производные внутренней энергии.
Термодинамические процессы идеального газа. Понятие равновесного, обратимого процессов.
Круговые процессы (циклы). Идеальный газ: уравнение и диаграммы состояния, основные законы,
опыт Джоуля, уравнение Майера. Второе начало термодинамики.
Результаты обучения: Знание и понимание теплотехнических методов для решения
разнообразных производственных задач. Применение знаний и методов, позволяющих анализировать
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результаты практической деятельности в данной отрасли. Умение выражать мысли и суждения по
использованию тех или иных теплотехнических методов при решении задач, умение сформулировать
и привлечь определенные теплотехнические законы и понятия к решению поставленных задач.
Умение самостоятельно осваивать знания в области теплотехники и смежных наук, развивать навыки
логического мышления, применять компьютерное решение основных задач теплотехники.
Руководитель программы: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика и машиностроение
KMT2207 Конструкциялық материалдар және термообработка
Пререквизиттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, Коррозия және
металды қорғау, Материалдарды өңдеу және дайындау технологиясы
Оқу мақсаты: Оқушылардың бланкілерді алу мен өңдеудің негізгі технологиялық әдістері
туралы білім жүйесін қалыптастыру; негізгі құрылымдық және аспаптық материалдардың құрылымы,
қасиеттері, жіктелуі, таңбалануы және термиялық өңдеуі.
Курстың қысқаша мазмұны: Металдармен, қорытпалармен және металл емес
материалдармен танысу; игеру: металдар мен олардың қорытпаларын термиялық өңдеу теориясының
негіздерін; құю және металдарды қалыптастыру негіздері; металдарды дәнекерлеу және пісіру.
Оқыту нәтижесі:
металдар, қорытпалар және металл емес материалдар құрылымы мен өндірісінің негіздері;
Түсінеді: металдарды, олардың қорытпаларын термиялық өңдеу теориясын; құю және металл құю;
металдарды дәнекерлеу және пісіру; кесу теориясы, өңдеудің физика-механикалық негіздері.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
KMT2207 Конструкционные материалы и термообработка
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Технологические процессы машиностроительного производства, Коррозия
и защита металлов, Технология производства и обработки материалов
Цель изучения: Формирование у студентов системы знаний об основных технологических
методах получе- ния и обработки заготовок; строении, свойствах, классификации, маркировке и
термической обработке основных конструкционных и инструментальных материалов.
Краткое содержание курса: Ознакомление с металлами, сплавами и неметаллическими
материалами; усвоение: основ теории термической обработки металлов, их сплавов; основ литейного
производства и обработки металлов давлением; сварки и пайки металлов.
Результаты обучения: основы строения и получения метал- лов, сплавов и неметаллических
материалов; Понимать: теории термической обработки металлов, их сплавов; литейного производства и обработки металлов давлением; сварки и пайки металлов; теории резания, физи- комеханических основ обработки резанием.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
Erg 2207 Эргономика
Пререквизиттері: Мектеп курсы
Постреквизиттер: Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар
Мақсаты: адамның физикалық және психологиялық жайлылығымен және адам факторымен
туындаған төтенше жағдайлар мен төтенше жағдайлардың минималды қаупімен нақты жұмыстың
максималды тиімділігі мен сенімділігі үшін қажетті жағдайларды жасау.
Курстың қысқаша мазмұны: Эргономика туралы түсінік. Анықтамалар. Эргономиканың
даму кезеңдері. Басқа ғылымдармен және бағыттармен байланыс. Еңбек қызметінің
психофизиологиялық мәні және құрылымы. Шаршау белсенділігінің факторлары. Оператордың
эмоционалды жағдайларын сипаттау. Эргономикадағы антропометриялық талаптар. Жұмыс орнын
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ұйымдастыруға қойылатын эргономикалық талаптар.
Оқыту нәтижелері: Жаратылыстану-ғылыми әдістерін шешу үшін әр түрлі өндірістік
мәселелерді шешу негіздерін білу және түсіну. Білімдері мен әдістерін, мүмкіндік беретін талдау
нәтижелері практикалық қызметтің осы саласында қолдану. Жеткізе алатын ой пікірлер және
пайдалану жөніндегі сол немесе өзге де жаратылыстану-ғылыми әдістерін, міндеттерді шешу кезінде.
Білу және тұжырымдауға тартуға белгілі бір табиғи-ғылыми заңдар мен ұғымдар алға қойылған
міндеттерді шешу. Өз бетімен игеретін білімдер, кәсіби оқыту, дағдыларын дамыту және ойлау
қабілетін, қолдануға негізгі есептерін компьютерлік шешу педагогика.
Бағдарлама жетекшісі: Жусупов К.М.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Erg 2207 Эргономика
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Технологическое Предпринимательство и Стартапы.
.
Цель изучения: создание необходимых условий для максимальной эффективности и

надежности выполнения конкретной работы при максимальном физическом и
психологическом комфорте человека и минимальном риске возникновения чрезвычайных
и аварийных ситуаций, обусловленных человеческим фактором.
Краткое содержание курса: Понятие эргономики. Определения. Этапы развития
эргономики. Связь с другими науками и направлениями. Психофизиологическая сущность и
структура трудовой деятельности. Факторы деятельности, вызывающие утомление .
Характеристика эмоциональных состояний оператора. Антропометрические требования в
эргономике. Эргономические требования к организации рабочего места.
Результаты обучения: Знание и понимание основ естественнонаучных методов для
решения разнообразных производственных задач. Применение знаний и методов, позволяющих
анализировать результаты практической деятельности в данной отрасли. Умение выражать мысли
и суждения по использованию тех или иных естественнонаучных методов при решении задач.
Умение сформулировать и привлечь определенные естественнонаучные законы и понятия к
решению поставленных задач. Умение самостоятельно осваивать знания в области
профессионального обучения, развивать навыки логического мышления, применять компьютерное
решение основных задач педагогики.
Руководитель программы: Войцеховская О.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
IKG 2208 Инженерлік және компьютерлік графика
Пререквизеттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде),
Инженерлік кесте
Постреквизиттері: Автоматтандырылған жобалау жүйелері
Оқу мақсаты: белгілі бір графикалық модельдер кеңістік ортогональдік проекция
жасаулығында негізделген тәсілдерін зерттеу және шеше білу, осы модельдер байланысты
міндеттерді дағдылары нысандары және қатынастарымен; білімдерді құрастыру, графикалық және
мәтіндік конструкторлық құжаттаманың талаптарына және мемлекеттік стандарттар КҚБЖ сәйкес
нормативтік құжаттарды оқып білу және құрастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Инженерлік компьютерлік графиканың даму тарихы.
Суреттер дизайны туралы негізгі ақпарат. Негізгі фигуралардың құрылысы. Суреттегі өлшемдерді
сызу. Объектілердің суреті. Hatching. Жобалау әдісі. Жобалау сызбасы. Суреттерде суреттер,
бөлімдер, бөлімдер. Кесілген сызықтар. Кесілген беттер. Аксонометриялық болжамдар. Қатты денелі
модельдеу негіздері. «Extrude operation» командасы, қосалқы геометрияның құрылысы. «Айналу
жұмысы» командасы, массивтер. «Кинематикалық операция» командасы, кеңістіктік қисықтар.
«Бөлімнің операциясы» командасы, офсеттік ұшақ. Палубаның корпусының элементтері Ассамблея,
құрастырудан сурет салу.
Оқыту нәтижесі: Инженерлік сызбаларды орындау бойынша негіздерін білу, шешім
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кеңістіктік міндеттерді арқылы плоскостного сурет білу, айта білу, дәлелді туралы қорытындыны
ресімдеу сурет бұйымдар сызбадағы бақылауды жүзеге асыру, сызу-конструкторлық құжаттарды
ескере отырып дайындау, этикалық және құқықтық нормаларды жетілдіру, автоматтандырылған
дайындық сызу-конструкторлық құжаттардың талаптарына сәйкес перспективалық дамыту.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
IKG 2208 Инженерная и компьютерная графика
Пререквизиты:
Информационно-коммуникационные
технологии
(на
англ.языке),
Инженерная графика
Постреквизиты: Системы автоматизированного проектирования
Цель изучения:
Изучение способов получения определенных графических моделей
пространства, основанных на ортогональном проецировании и умение решать на этих моделях
задачи, связанные пространственными формами и отношениями; овладение знаниями построения
чертежа, умение читать и составлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в
соответствии с требованиями нормативных документов, государственных стандартов ЕСКД.
Краткое содержание курса: Введение. История развития инженерной компьютерной
графики. Основные сведения по оформлению чертежей. Построение основных фигур. Нанесение
размеров на чертеж. Изображение предметов. Штриховка. Метод проекции. Проекционное черчение.
Изображение на чертежах виды, разрезы, сечения. Кривые линии. Кривые поверхности.
Аксонометрические проекции. Основы твердотельного моделирования. Команда «Операция
выдавливания», построение вспомогательной геометрии. Команда «Операция вращения», массивы.
Команда «Кинематическая операция», пространственные кривые. Команда «Операция по сечениям»,
смещенные плоскости. Элементы листового тела.Сборка, создание чертежей из сборки.
Результаты обучения: Знание основ по выполнению инженерных чертежей, решение
пространственных задач посредством плоскостного изображения, умение высказывать
мотивированное заключение об оформления изображения изделия на чертеже, осуществление
контроля подготовки чертёжно-конструкторских документов с учетом этических и правовых норм,
совершенствование навыков автоматизированной подготовки чертёжно-конструкторских документов
соответственно требованиям перспективного развития.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
IZh 2208 Инженерлік жобалау
Пререквизеттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде),
Инженерлік кесте
Постреквизиттері: Автоматтандырылған жобалау жүйелері
Оқу мақсаты: студенттерді қазіргі заманғы әдіснамасы негіздеріне үйрету, тиімді жобалау,
инварианттық объектісіне мен шарттарына жобалық жағдайға, сондай-ақ әдістері мен құралдарына
тиімді түпкі нәтиже конструкторлық және технологиялық қол жеткізу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Туралы түсінік инженерлік жобалау. Жобалау
әдістері. Техникалық жүйесі және оның элементтері туралы түсінік. Машиналар мен олардың
жіктелуі. Машина агрегатта туралы түсінік. Механизм және оның элементтері. Механизмдері жіктеу.
Оқыту нәтижесі: Инженерлік сызбалар орындау бойынша негіздерін білу. инженерлік
жобалау туралы түсінік Болуы. Қорытындыны ресімдеу сурет бұйымдар сызбадағы бақылауды
жүзеге асыру дәлелді туралы айтуға білу, сызу-конструкторлық құжаттарды ескере отырып
дайындау, этикалық және құқықтық нормаларды жетілдіру, автоматтандырылған дайындық сызуконструкторлық құжаттардың талаптарына сәйкес перспективалық даму
Бағдарлама жетекшісі: Умиров Э.И.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
IP 2208 Инженерное проектирование
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Пререквизиты:
Информационно-коммуникационные
технологии
(на
англ.языке),
Инженерная графика
Постреквизиты: Системы автоматизированного проектирования
Цель изучения: научить студентов основам современной методологии эффективного
проектирования, инвариантной к объекту и условиям проектной ситуации, а также методам и
средствам достижения эффективного конечного результата в конструкторской и технологической
деятельности.
Краткое содержание курса: Введение. Понятие об инженерном проектировании. Методы
проектирования. Понятие о технической системе и ее элементах. Машины и их классификация.
Понятие о машинном агрегате. Механизм и его элементы. Классификация механизмов.
Результаты обучения: Знание основ по выполнению инженерных чертежей. Иметь понятие
об инженерном проектировании. Умение высказывать мотивированное заключение об оформления
изображения изделия на чертеже, осуществление контроля подготовки чертёжно-конструкторских
документов с учетом этических и правовых норм, совершенствование навыков автоматизированной
подготовки чертёжно-конструкторских документов соответственно требованиям перспективного
развития
Руководитель программы: Умиров Э.И.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EN 2209 Электротехника негіздері
Пререквизиттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Термодинамика және электродинамика негіздері, Машина жасау
өндірісінің технологиялық процестері.
Оқу мақсаты: Электротехниканың негіздері бойынша қажетті білім деңгейін меңгеру,
профильдік және арнайы пәндерді меңгеруді жеңілдетеді.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе және пән проблема. Электротехника. Электр тізбегінің
DC. Электр тізбегінің AC. Үш фазалы айнымалы ток тізбегі. Өтпелі кезеңдер. Электр өлшеу.
процесінің автоматтандырылған бақылау тұз тоқыма өнеркәсібі параметрлері. Автоматты басқару
жүйелері және технологиялық процестерді басқару.
Оқыту нәтижесі: Электр тізбектерінің негізгі заңдарын, тұрақты және айнымалы ток, электр
машиналар мен аппаратура негізгі сипаттамалары, электрондық құрылғылардың физикалық
негіздерін білу. схемасын оқып және қарапайым электр тізбектерін жинау, электр жабдықтары,
электр тізбектерінің параметрлерін зерттеуге қолдана алады. оқу және анықтама әдебиеттерінің
электротехника пайдаланыңыз. процесс параметрлерін бақылау және басқару үшін техникалық
құралдарды пайдалана алады үшін. автоматты басқару жүйелерін сапасын бағалау әдістерін
пайдаланыңыз.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OE 2209 Основы электротехники
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Основы термодинамики и электродинамики, Технологические процессы
машиностроительного производства.
Цель изучения: Овладение необходимым объемом знаний по основам электротехники,
способствующих усвоению профилирующих и специальных дисциплин.
Краткое содержание курса: История развития электротехники как науки, об основных законах
электротехники (Ома, Кирхгофа), многообразии и применения электроэнергетики в жизни.
Результаты обучения: Понимание и знание основ электротехники. Применение
установившихся и переходных процессов в электрических и магнитных цепях. Умение выражать
мысли и суждения по использованию тех или иных конструктивных решении. Умение
сформулировать и привлечь определенные инженерные мысли к ее решению. Умение
самостоятельно модифицировать производственные процессы и развивать навыки логического
мышления, применять компьютерное программы для выполнения макетов машин.
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Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EEN 2209 Электротехника және электроника негізі
Пререквизиттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Термодинамика және электродинамика негіздері, Машина жасау
өндірісінің технологиялық процестері.
Оқу мақсаты: : зерттеу, бір фазалы және үш фазалы синусоидалы линиялық электр
тізбектерді де сапалық және сандық құрылған процестер.
Курстың қысқаша мазмұны: Электр DC тұйықталу. Бірфазалы синусоидалы токтың электр
тізбектері. Үш фазалы тізбектер. сызықты электрлік тізбектерде өтпелі. Электромагниттік
құрылғылар және трансформаторлар. Тікелей ағымдағы машиналар. Асинхронды және синхронды
машиналар. Жартылай өткізгіш аспаптар. Күшейткіш кезеңдері. ортақ эмитент ортақ коллекторын
және ортақ базасын күшейтетін. құрылғыны қосу. Сандар мен арифметикалық кодтау ақпарат.
Оқыту нәтижесі: электротехника және электроника негізгі ұғымдар, теориялар мен
принциптерін білу. әр түрлі жобалық шешімдердің пайдалану үшін электротехника және электроника
саласындағы ойлары мен пікірлерін білдіру мүмкіндігі болуы. электротехника және электроника
саласындағы проблеманы тұжырымдау, оны шешу үшін іс-шараларды үйлестіру мүмкіндігіне ие
болу үшін. электротехника және электроника саласындағы өз білімдерін толтыру және логикалық
ойлау дағдыларын дамытуға қабілетті болу үшін.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EOE 2209 Электротехника и основы электроники
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Основы термодинамики и электродинамики, Технологические процессы
машиностроительного производства.
Цель изучения: Целью работы является закрепление теоретических знаний и приобретение
навыков расчета электрических цепей
Краткое содержание курса: Линейные электрические цепи. Трансформаторы. Электрические
машины. Электрические измерения. Основы электроники.
Результаты обучения: Понимание и знание основных понятий, теорий и принципов
электротехники и электроники Применение установившихся и переходных процессов в электрических
и магнитных цепях. Умение выражать мысли и суждения в области электротехники и электроники по
использованию тех или иных конструктивных решении Умение сформулировать задачу в области
электротехники и электроники и координировать действия по ее решению Умение самостоятельно
пополнять знания в области электротехники и электроники и развивать навыки логического
мышления.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
IZh 2214 Инженерлік жобалау
Пререквизеттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде),
Инженерлік кесте
Постреквизиттері: Автоматтандырылған жобалау жүйелері
Оқу мақсаты: студенттерді қазіргі заманғы әдіснамасы негіздеріне үйрету, тиімді жобалау,
инварианттық объектісіне мен шарттарына жобалық жағдайға, сондай-ақ әдістері мен құралдарына
тиімді түпкі нәтиже конструкторлық және технологиялық қол жеткізу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Туралы түсінік инженерлік жобалау. Жобалау
әдістері. Техникалық жүйесі және оның элементтері туралы түсінік. Машиналар мен олардың
жіктелуі. Машина агрегатта туралы түсінік. Механизм және оның элементтері. Механизмдері жіктеу.
Оқыту нәтижесі: Инженерлік сызбалар орындау бойынша негіздерін білу. инженерлік
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жобалау туралы түсінік Болуы. Қорытындыны ресімдеу сурет бұйымдар сызбадағы бақылауды
жүзеге асыру дәлелді туралы айтуға білу, сызу-конструкторлық құжаттарды ескере отырып
дайындау, этикалық және құқықтық нормаларды жетілдіру, автоматтандырылған дайындық сызуконструкторлық құжаттардың талаптарына сәйкес перспективалық даму
Бағдарлама жетекшісі: Умиров Э.И.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
IP 2214 Инженерное проектирование
Пререквизиты:
Информационно-коммуникационные
технологии
(на
англ.языке),
Инженерная графика
Постреквизиты: Системы автоматизированного проектирования
Цель изучения: научить студентов основам современной методологии эффективного
проектирования, инвариантной к объекту и условиям проектной ситуации, а также методам и
средствам достижения эффективного конечного результата в конструкторской и технологической
деятельности.
Краткое содержание курса: Введение. Понятие об инженерном проектировании. Методы
проектирования. Понятие о технической системе и ее элементах. Машины и их классификация.
Понятие о машинном агрегате. Механизм и его элементы. Классификация механизмов.
Результаты обучения: Знание основ по выполнению инженерных чертежей. Иметь понятие
об инженерном проектировании. Умение высказывать мотивированное заключение об оформления
изображения изделия на чертеже, осуществление контроля подготовки чертёжно-конструкторских
документов с учетом этических и правовых норм, совершенствование навыков автоматизированной
подготовки чертёжно-конструкторских документов соответственно требованиям перспективного
развития
Руководитель программы: Умиров Э.И.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TKS 2210 Технологиялық кәсіпкерлік және стартаптар
Пререквизиттер: Математика, Эргономика
Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Мамандық бойынша мемлекеттік
емтихан, Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: студенттерде өмір сүруге қабілетті стартаптар мен техпренерлік процестер
жасау түсінігін қалыптастыру. Кәсіпкерге қажетті IT-компетенцияны, бизнес дағдыларды және
топтық жұмыстарды дамыту. Осы курс өз бизнес-идеясын инкубатор немесе акселераторда дамыту
үшін білімдер жинағын беруге бағытталған.
Курстың қысқаша мазмұны: Техпренёрлік. Уақыт ағымы және мемлекеттің мұқтаждығы.
Ынталандыру. MCI. Серпілісті Идея және шабыт көзі. Қазіргі заман трендтері. Қорытынды мақсат
ретінде инкубатор мен акселератор арасындағы айырмашылық. Топ. Қажетті білікті негізін
салушыларды қалай тарту және қиын сәттерде топты қалай ынталандыру. Мақсатты аудиторияның
Клиенттің Сегментке бөлінуі. Әрбір сегментке бірегей Құнды Ұсыныс жасау. Customer Development.
Мәселелі сұхбат арқылы клиентті зерттеу. Тікелей бәсекелестер және жасанды өнімдер. TAM - SAM SOM. MVP нарығының көлемі. MCI сәйкес өнімді енгізу. Бизнес-Модельдердің Canvas-картасы.
Гипотездерді тестілеуге арналған HADI-циклдер. Ақшаландыру модельдері. Өнімнің юнитэкономикасы және метрикасы. Қаржы. Бағаның құрылуы. Маркетинг. Алғашқы сатылымдар. PR.
Customer Validation. Сатылым арналары және масштабтау. Венчурлық Инвестициялар. Pre-seed, Seed,
А/B/C раундтағы инвесторлар түрлері. Бизнес-ангелдер және Краудфандинг. Питчинг.
Оқудың нәтижесі: білу керек: техпренёрлік процестердің негіздерін және оның негізгі
теориялық тәсілдерін. Істей алу: IT-кәсіпкердің алған дағдыларын қолдана отырып, ең кемі өмірге
бейімді өнімге дейін идеяны жеткізу. Меңгеру керек: бизнес-идеяны жүзеге асыру әдістерін,
оқылатын пәндердің әдістемелік базистерін.
Бағдарлама жетекшісі: Джабасова Ж.Г.
Кафедра: «Экономика және менеджмент»
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TPS 2210 Технологическое предпринимательство и стартапы
Пререквизиты: Математика, Эргономика
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы (проекта) /Подготовка и сдача
комплексного экзамена, Профессиональная деятельность
Цель изучения: Формирование у студентов понимания процесса создания жизнеспособного
стартапа и техпренёрского процесса. Развитие IT-компетенции, командной работы и бизнес-навыков,
необходимых технологическому предпринимателю. Данный курс призван дать совокупность знаний
для развития своей бизнес-идеи в инкубаторе или акселераторе.
Краткое содержание курса: Техпренёрство. Веяние времени и потребность государства.
Мотивация. MCI. Прорывная Идея и источники вдохновения. Тренды Современности. Разница между
инкубатором и акселератором, как итоговой цели. Команда. Как привлечь со-основателей с нужными
компетенциями и мотивировать команду в трудные моменты. Разбиение Целевой Аудитории на
Клиентские Сегменты. Составление уникального Ценностного Предложения каждому сегменту.
Customer Development. Изучение клиентов через Проблемные Интервью. Прямые конкуренты и
продукты заменители. Объём рынка TAM - SAM - SOM. MVP. Имплементация продукта согласно
MCI. Canvas-карта Бизнес-Модели. HADI-циклы для тестирования гипотез. Модели монетизации.
Юнит-экономика продукта и метрики. Финансы. Ценообразование. Маркетинг. Первые Продажи. PR.
Customer Validation. Каналы продаж и масштабирование. Венчурные Инвестиции. Виды инвесторов
на раундах Pre-seed, Seed, А/B/C. Бизнес-ангелы и Краудфандинг. Питчинг.
Результаты обучения: знать: основы техпренёрского процесса и основные теоретические
подходы к нему. Уметь: довести идею до минимально жизнеспособного продукта, используя
полученные навыки IT-предпринимателя. Владеть: методологическим базисом изучаемой
дисциплины, методами реализации бизнес-идей.
Руководитель программы: Джабасова Ж.Г.
Кафедра: «Экономики и менеджмента»
ZM 2210 Жобалық менеджмент
Пререквизиттер: Математика
Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Мамандық бойынша мемлекеттік
емтихан, Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті жобаларды басқарудын технологияларын
қолдану және өмір сүрудін түрлі салаларында жобаларды басқару теориясы туралы білім алу болып
табылады. Осы курс елдін дамуындағы жоспарлау жүйелерін ұйымдастыру үшін білім беру болып
табылады.
Курстың қысқаша мазмұны: Жобалық менеджментке кіріспе. Жобаның классификациясы
және сыртқы ортасы. Жобаның басқару принциптері. Жобаның ұйымдастырушылық құрылымы.
Жобаның жүзеге асырылуы: стратегия және технология. Менеджер және жобаның командасы.
Тәуекелдерді басқару. Жобаның қаржылық қамтамасыз етуі. Жобаның инвестициялық сипаттамасы.
Бизнес-жобаның презентациясы.
Оқыту нәтижесі: менеджмент және маркетинг, жобалық менеджментке негізгі теориялық
әдістерін және негіздерін білу. Оқытылатын пәннің әдістемелік базисін, жобаны жүзеге асырудың
әдісіне ие болу. Қолайсыз жағдайларда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді табу,
жобаларды құрастыру, осы жобаларды жарнама және байланыс саласында басқара алу.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: «Экономика және менеджмент»
РМ 2210 Проектный менеджмент
Пререквизиты: Математика
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы (проекта) /Подготовка и сдача
комплексного экзамена, Профессиональная деятельность
Цель изучения: является представление знаний о теории и методах управления проектами в
различных сферах жизнедеятельности человека, сформировать навыки практического использования
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технологий управления проектами. Данный курс призван дать совокупность знаний для организации
системы планирования в условиях современного развития страны.
Краткое содержание курса: Введение в проектный менеджмент. Классификация проекта и
внешняя среда проекта. Принципы управления проектами. Организационная структура проекта.
Реализация проекта: стратегия и технология. Анализ проблем, возникающих в ходе реализации
проекта. Менеджер и команда проекта. Управление рисками. Финансовое обеспечение
проекта Инвестиционная характеристика проекта. Презентация бизнес-проекта
Результаты обучения: знать основы менеджмента и маркетинга, основные теоретические
подходы к проектному менеджменту. Уметь: находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях, создавать проекты и управлять проектами в области рекламы и связей с
общественностью фирмы, организации. Владеть: методологическим базисом изучаемой дисциплины,
методами реализации проектов.
Руководитель программы: Джабасова Ж.Г.
Кафедра: «Экономики и менеджмента
TM 2212 Теориялық механика
Пререквизеттері: Математика, Механика негіздері
Постреквизиттері: Өзара ауыстырымдылық негіздері, Материалдар кедергісі, Кесу теориясы
Оқу мақсаты: Теориялық механика негізгі ережелерін студенттердің қамтамасыз ету
меңгеру, үйрету, сауатты жіктеу түрлері болып жатқан процестер мен қолдануға тиісті теориялық
ұсыныстар. Ғылыми, инженерлік ойлау, яғни, көру қабілеті әрбір механикалық жүйе, оның есептеу
үлгісі қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Механикалық қозғалыс және материалдық денелердің тепетеңдігі туралы заңдар.
Оқыту нәтижесі: Механиканың негізгі заңдарын білу және түсіну, алған білімдерін
қолданбалы пәндердің нақты есептерді шешу үшін қолдану тиісті. Теориялық механика мәселелерді
баяндау кезінде ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық дұрыс, дәлелді және анық құра білу.
Қабілеті мен дайындығын кооперация әріптестерімен, ұжымда жұмыс істеуге. Пайдалану қабілеті,
танымдық қызметінің негізгі білімі, ұйымдастыру қабілеті, өзінің еңбегін, өзіндік жұмыс дағдыларын
игеру.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TM 2212 Теоретическая механика
Пререквизиты: Математика, Основы механики
Постреквизиты: Основы взаимозаменяемости , Сопротивление материалов, Теория резания
Цель изучения: обеспечить усвоение студентами основных положений теоретической
механики, научить их грамотно классифицировать типы протекающих процессов и применять
соответствующие теоретические рекомендации. Формирование научного инженерного мышления, то
есть умения видеть в каждой механической системе ее расчетную модель.
Краткое содержание курса: Законы механического движения и равновесия материальных
тел.
Результаты обучения: Знание и понимание основных законов механики, применение
полученных знаний для решения соответствующих конкретных задач в прикладных дисциплинах.
Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь при изложении
вопросов теоретической механики. Способность и готовность к кооперации с коллегами, работе в
коллективе. Способность использовать в познавательной деятельности базовые знания, способность
организовывать свой труд, владеть навыками самостоятельной работы.
Руководитель программы: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
AM 2212 Аналитикалық механика
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Пререквизеттері: Математика, Механика негіздері
Постреквизиттері: Өзара ауыстырымдылық негіздері, Материалдар кедергісі, Кесу теориясы
Оқу мақсаты: механикалық жүйелерді зерттеудің математикалық әдістерін игеру,
жалпыинженерлік және арнайы пәндерді кейіннен зерттеу үшін ғылыми базаны құру, оның
шығармашылық және творчестволық ойлауын қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Байланыстар классификациясы және белгіленуі.
Виртуалды орын ауыстыру және вариация координаттар. Жалпылама координаттары мен
жылдамдығы. Виртуалды орын ауыстыру принциптері. Лагранж принципі. Даламбер – Лагранж
Принципі. Лагранж Теңдеулері. Лагранж теңдеулері мен сақталу заңдары. Қозғалыс заңдарды әртүрлі
ұсыну. Түпкі санымен еркіндік дәрежелері жүйелердің шағын тербелістер. Тепе-теңдік орнықтылығы
және қозғалыс механикалық жүйелер. Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары. Кинематика
есептері. Нүктенің кинематикасы. Қатты дененің кинематикасы.
Оқыту нәтижесі: Аналитикалық механиканың негізгі заңдарын білу және түсіну, алған
білімдерін қолданбалы пәндердің нақты есептерді шешу үшін қолдану тиісті. Аналитикалық
механика мәселелерді баяндау кезінде ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық дұрыс, дәлелді
және анық құра білу. Қабілеті мен дайындығын кооперация әріптестерімен, ұжымда жұмыс істеуге.
Пайдалану қабілеті, танымдық қызметінің негізгі білімі, ұйымдастыру қабілеті, өзінің еңбегін, өзіндік
жұмыс дағдыларын игеру.
Бағдарлама жетекшісі: Алдабергенов А.К.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
AM 2212 Аналитическая механика
Пререквизиты: Математика, Основы механики
Постреквизиты: Основы взаимозаменяемости , Сопротивление материалов, Теория резания
Цель изучения: освоение математических методов исследования механических систем,
создания научной базы для последующего изучения общеинженерных и специальных дисциплин,
формирования у него творческого и критического мышления.
Краткое содержание курса: Введение. Классификация связей и обозначения. Виртуальные
перемещения и вариации координат. Обобщенные координаты и скорости. Принципы виртуальных
перемещений. Принцип Лагранжа. Принцип Даламбера – Лагранжа. Уравнения Лагранжа. Уравнения
Лагранжа и законы сохранения. Различные представления законов движения. Малые колебания
систем с конечным числом степеней свободы. Устойчивость равновесия и движения механических
систем. Основные понятия и аксиомы статики. Задачи кинематики. Кинематика точки. Кинематика
твердого тела.
Результаты обучения: Знание и понимание методов аналитической механики, а также
основных законов механики применение полученных знаний для решения соответствующих
конкретных задач в аналитической механике и прикладных дисциплинах. Умение логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь при изложении вопросов аналитической
механики способность и готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. Способность
использовать в познавательной деятельности базовые знания, способность организовывать свой труд,
владеть навыками самостоятельной работы.
Руководитель программы: Алдабергенов А.К.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MZhOTP 2213 Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері
Пререквизиттері: Конструкциялық материалдар және термообработка
Постреквизиттері: Дайындаманы жобалау және өндіру, Машинажасау технологиясы 1.
Машинажасау технологиясы 2
Оқу мақсаты: Студенттер машина жасау өндірісінің технологиялық процестері саласында,
атап айтқанда, дайындамалар мен станок бөлшектерін алу мен өңдеудің технологиялық әдістерін
таңдау, жоғары сапалы өнім, материалды үнемдеу, жоғары еңбек өнімділігі туралы білім алады.
Курстың қысқаша мазмұны: Осы пәнді оқып-үйренудің нәтижесінде студенттер оқуы
керек: материалдардың құрамы, құрылымы мен қасиеттері арасындағы байланыс; дайындамаларды
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және машина бөлшектерін алу мен өңдеудің технологиялық әдістері; стандартты жабдықтардың,
құрал-саймандардың, аспаптар мен құрылғылардың схемалық диаграммалары.
Оқыту нәтижесі: Металдар мен қорытпаларды алу процестерінің мәнін, әр түрлі жолдармен
бланкілерді қалыптастыру ерекшеліктерін, дәнекерлеу және дәнекерлеу арқылы тұрақты түйіспелерді
алу қағидаларын, кесу арқылы дайындамаларды өңдеу әдістерінің физикалық негіздерін білу. Металл
кесетін станоктарда құю өндірісінің болашағы, қысыммен өңдеу, дәнекерлеу және металды өңдеу
тәсілдері бойынша дайындамаларды дайындау перспективалары туралы біліңіз. Бөлшектердің
конструкциялық ерекшеліктеріне, материалдық және жұмыс жағдайларына байланысты
дайындаманы дайындаудың және оны механикалық өңдеудің дұрыс технологиясын таңдай білу,
дәнекерлеу конструкцияларының ұтымды әдісін анықтау.
Бағдарлама жетекшісі: Жусупов К.М.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ТРМР 2213 Технологические процессы машиностроительного производства
Пререквизиты: Конструкционные материалы и термообработка
Постреквизиты: Проектирование и производство заготовок, Технология машиностроения 1,
Технология машиностроения 2
Цель изучения: Получение знаний студентами в области технологических процессов
машиностроительного производства, а именно знания по выбору технологических методов
получения и обработки заготовок и деталей машин, обеспечивающих высокое каче- ство продукции,
экономию материала, высокую производительность труда.
Краткое содержание курса: В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны
изучить:связи между составом, строением и свойствами материалов; технологические методы получения и
обработки заготовок и деталей машин; принципиальные схемы типового оборудования, оснастки,
инструмента и приспособлений.
Результаты обучения: Знать сущность процессов получения металлов и сплавов,
особенности формообразования заготовок различными способами, принципы получения
неразъемных соединений сваркой и пайкой, физические основы способов обработки заготовок
резанием. Иметь представление о перспективах развития литейного производства, получения
заготовок способами обработки давлением, сварочного производства и обработки металлов на
металлорежущих станках. Уметь правильно выбирать технологию изготовления заготовки и ее
механической обработки в зависимости от конструктивных особенностей деталей, материала и
условий работы, определять рациональный способ сварки конструкций.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhGPN 2213 Жаратылыстану ғылыми пәндер негіздері
Пререквизиттері: Электротехника негіздері, Электротехника және электроника негізі
Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Мамандық бойынша мемлекеттік
емтихан, Кәсіби қызмет
Мақсаты: Физиканың дамуындағы негізгі үрдістерді көрсететін теориялық және
практикалық ақпаратпен таныстыру, ғылыми және техникалық мәселелердің заманауи шешімдерін
пайдаланудағы білім мен дағдыларды қамтамасыз ету.
Курстың қысқаша мазмұны: Кинематика. Материалдың және қатты заттың динамикасы.
Қорғау туралы заңдар. Арнайы салыстырмалық теориясының элементтері Үздіксіз медиа механикасы
элементтері Тербелістер мен толқындар Статистикалық физика және термодинамика. Статистикалық
бөлу. Термодинамиканың негіздері. Электростатиктердің нақты газдары. Тұрақты электр тоғының
магнит өрісі. Магнит өрісі. Электромагниттік индукция құбылысы, электромагниттік ауытқулар.
Ауыстырылатын ток.
Оқыту нәтижелері: Жаратылыстану-ғылыми әдістерін шешу үшін әр түрлі өндірістік
мәселелерді шешу негіздерін білу және түсіну. Білімдері мен әдістерін, мүмкіндік беретін талдау
нәтижелері практикалық қызметтің осы саласында қолдану. Жеткізе алатын ой пікірлер және
пайдалану жөніндегі сол немесе өзге де жаратылыстану-ғылыми әдістерін, міндеттерді шешу кезінде.
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Білу және тұжырымдауға тартуға белгілі бір табиғи-ғылыми заңдар мен ұғымдар алға қойылған
міндеттерді шешу. Өз бетімен игеретін білімдер, кәсіби оқыту, дағдыларын дамыту және ойлау
қабілетін, қолдануға негізгі есептерін компьютерлік шешу педагогика.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Жалпы білім беру пәндері
OED 2213 Основы естественно-научных дисциплин
Пререквизиты: Основы электротехники, Электротехника и основы электроники
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы (проекта) /Подготовка и сдача
комплексного экзамена. профессиональная деятельность.
Цель изучения: формирование у студентов целостного представления о содержании и
основных теоретических моделях развития современной науки, знакомство обучающихся с
современным естественнонаучным мировоззрением а также формирование у студентов навыков
систематического анализа фундаментальных научных проблем.
Краткое содержание курса: Кинематика. Элементы специальной теории относительности.
Статистическая физика и термодинамика. Статистические распределения. Реальные газы.
Постоянный электрический ток. Магнитное поле. Магнитное поле в веществе.
Результаты обучения: Знание и понимание основ естественнонаучных методов для решения
разнообразных производственных задач. Применение знаний и методов, позволяющих анализировать
результаты практической деятельности в данной отрасли. Умение выражать мысли и суждения по
использованию тех или иных естественнонаучных методов при решении задач. Умение
сформулировать и привлечь определенные естественнонаучные законы и понятия к решению
поставленных задач. Умение самостоятельно осваивать знания в области профессионального
обучения, развивать навыки логического мышления, применять компьютерное решение основных
задач педагогики.
Руководитель программы: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Общеобразовательных дисциплин
KMK 2214 Коррозия және металды қорғау
Пререквизеттері: Конструкциялық материалдар және термообработка
Постреквизиттері: Серпiмдiлiк және берiктiк теориясы, Материалдарды өңдеу және
дайындау технологиясы.
Оқу мақсаты: Құрылымдық материалдарды таңдағанда және оларды табиғи және өндірістік
қызметтің барлық салаларында коррозиядан қорғау кезінде ресурс үнемдеуші шешімдерді негіздеу
және енгізу бойынша студенттердің білім жүйесін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: Кіріспе Металдарды газбен тотықсыздандыру. Металдардың газ
тоттануының физикалық-химиялық заңдары. Металдарды электрохимиялық коррозиялау.
Металдарды коррозия-механикалық жою. Табиғи және технологиялық орталарда металлдардың
коррозиясы. Металдар мен қорытпалардың коррозиялық сипаттамасы. Металды беті жұқа қабаттағы
қаптамалармен коррозиядан қорғау. Қорғау орталары
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
KZM 2214 Коррозия и защита металлов
Пререквизиты: Конструкционные материалы и термообработка
Постреквизиты: Теория упругости и прочности, Технология производства и обработки
материалов
Цель изучения: Формирование у студентов системы знаний по обоснованию и реализации
ресурсосберегающих решении при выборе конструкционных материалов и защите их от коррозии во
всех сферах природной и производственной деятельности.
Краткое содержание курса: Введение. Газовая коррозия металлов. Физико-химические
закономерности газовой коррозии металлов. Электрохимическая коррозия металлов. Коррозионно-
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механическое разрушение металлов. Коррозия металлов в природных и технологических средах.
Коррозионная характеристика металлов и сплавов. Защита металла от коррозии поверхностными
тонкослойными покрытиями. Защитные среды.
Результаты обучения: Понимание и знание концепции комплексного обеспечения защиты
материалов от коррозии. Применение основ теории коррозионных процессов в газовых и жидких
электропроводящих средах. Умение выражать мысли и суждения по использованию тех или иных
конструктивных решений в области защиты металла от коррозии. Умение сформулировать задачу в
области защиты металла от коррозии и привлечь определенные инженерные мысли к ее решению.
Умение самостоятельно работать с информацией по производственным процессам в области защиты
металла от коррозии.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
Tb 2214 Триботехника
Пререквизеттері: Механика негіздері
Постреквизиттері: Материалдар кедергісі, Серпiмдiлiк және берiктiк теориясы.
Оқу мақсаты: студенттерді ғылыми көзқарасты негізінде ала отырып, жұмыс жасау,
бөлшектерді материал түрінің, тозудың түрін, оларды беріктендіру оңтайлы технологияны таңдау
үйрету.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негізгі ұғымдар. Қатты денелердің беттері үйкелген
кездегі контакттілеу және олардың қасиеттері. Үйкелістің молекулярлық-механикалық теориясы.
Шаршаған тозудың теориясы. Абразивті тозу. Тозудың теориясы. А. С. Проников бойынша тозу
жанасу әдісі. Үйкелу түйіндері үшін материалдарды таңдау принциптері. Трибожанасуларды майлау.
Жағармай қабаты классикалық теориясы. Күрделі жүктелген радиальды сырғанау тіректері майлау
туралы гидродинамикалық есеп. Ұзындығы шексіз тіректер моделі және қысқа тіректер моделі.
Оқыту нәтижесі: Тұжырымдамасын кешенді қорғауды қамтамасыз ету материалдарын
коррозиядан түсіну және білу. Газ және сұйық электрөткізгіш орталардағы коррозиялық процестердің
теория негіздерін қолдану. Жеткізе алатын ой пікірлер және пайдалану жөніндегі сол немесе өзге де
конструктивтік шешімдерді облысы, металды тот басудан қорғау. Тұжырымдауға міндетін облысы,
металды тот басудан қорғау және тарту белгілі бір инженерлік ой оның шешімін білу. Өз бетінше
ақпаратпен жұмыс істеуге өндірістік процестерге облысы, металды тот басудан қорғау.
Бағдарлама жетекшісі: Умиров Э.И.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Tb 2214 Триботехника
Пререквизиты: Основы механики
Постреквизиты: Сопротивление материалов, Теория упругости и прочности
Цель изучения: научить студентов на основе научного подхода исходя из условий работы
деталей, вида материала, вида изнашивания выбирать оптимальные технологии их упрочнения.
Краткое содержание курса: Введение. Основные понятия. Контактирование поверхностей
твердых тел при трении и их свойства. Молекулярно-механическая теория трения. Теория
усталостного изнашивания. Абразивное изнашивание. Теории изнашивания. Метод износа
сопряжений по А.С. Проникову. Принципы подбора материалов для узлов трения. Смазка
трибосопряжений. Классическая теория смазочного слоя. Гидродинамическая задача смазки
сложнонагруженной радиальной опоры скольжения. Модель опоры бесконечной длины и модель
короткой опоры.
Результаты обучения: Понимание и знание концепции комплексного обеспечения защиты
материалов от коррозии. Применение основ теории коррозионных процессов в газовых и жидких
электропроводящих средах. Умение выражать мысли и суждения по использованию тех или иных
конструктивных решений в области защиты металла от коррозии. Умение сформулировать задачу в
области защиты металла от коррозии и привлечь определенные инженерные мысли к ее решению.
Умение самостоятельно работать с информацией по производственным процессам в области защиты
металла от коррозии.
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Руководитель программы: Умиров Э.И.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MMKD 2216 Машина механизмінің кинематикасы мен динамикасы
Пререквизиттер: Бөлшектер және машиналардың түйiндерiнiң жобалауының негiзi
Постреквизиттер: Машина бөлшектерін құрастыру негіздері
Мақсаты: Машиналар механизмдерінің жалпы зерттеу әдістерін (талдау) және жобалауын
(синтез) оқу және игеру, механизмдердің көмегімен, қозғалыстын өзгеру принциптерін түсіну,
студенттерді машиналары мен механизмдерін жүйелік тәсілмен жобалау таныстыру, белгілі
(берілген) жұмыс жағдайларына байланысты тетіктерін оңтайлы параметрлерін табу.
Курстың қысқаша мазмұны: Инженерлік жобалау. Машина және механизм. Икемді
буындарлы механизмдер. Белдікті берілісінің тетіктері. Гидравликалық және пневматикалық
құрылғыларды. Механизмдер структурасы. Кинематикалық жұптарды жіктеу. Механизмдерді
кинематикалық талдау. Механизмдерді күш (кинетостатикалық) талдау. Механизмдер мен
машиналар динамикасы. Айналмалы массаларды теңгермелеу және балансілермеу. Машиналары мен
механизмдерді виброқорғау. Рычагты механизмдерді синтездеу. Фрикциялы берілістер. Эвольвентті
тісті берілістер. Толқынды берілістер. Планетарлық механизмдердің кинематикасы, типтік
планетарлық механизмдерді жобалау.
Оқыту нәтижелері: Механизмдер, машиналар кинематика мен динамикасын білу және
түсіну. Арнайы пәндерді оқығанда нақты есептерді шешу үшін кезінде алған білімдерін қолдану
тиісті. Логикалық дұрыс, дәлелді және анық құра ауызша және жазбаша сөйлеу білу. Әріптестерімен
кооперация жасауға, ұжымда жұмыс істеуге қабілеті мен дайындығы болу тиіс; негізгі білімін
танымдық қызметінде пайдалану қабілеті, өзінің еңбегін ұйымдастыру қабілеті, өзіндік жұмыс
дағдыларын игеру.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
KDMM 2216 Кинематика и динамика механизмов машин
Пререквизиты: Основы проектирования деталей и узлов машин
Постреквизиты: Основы конструирования и детали машин
Цель изучения: изучение и освоение общих методов исследования (анализа) и
проектирования (синтеза) механизмов машин, понять принципы преобразования движения с
помощью механизмов, ознакомить студентов с системным подходом к проектированию машин и
механизмов, нахождению оптимальных параметров механизмов по известным (заданным) условиям
работы.
Краткое содержание курса: Инженерное проектирование. Машина и механизм. Механизмы
с гибкими звеньями. Ременные передачи Механизмы с гидравлическими и пневматическими
устройствами Структура механизмов Классификация кинематических пар Кинематический анализ
механизмов. Силовой (кинетостатический) анализ механизмов Динамика машин и механизмов
Уравновешивание и балансировка вращающихся масс Виброзащита машин и механизмов Синтез
рычажных механизмов. Фрикционные передачи. Эвольвентная зубчатая передача. Волновые
передачи. Кинематика планетарных механизмов, проектирование типовых планетарных механизмов.
Результаты обучения: Знание и понимание кинематики и динамики механизмов машин.
Применение полученных знаний для решения соответствующих конкретных задач при изучении
специальных дисциплин. Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь. Способность и готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
способность использовать в познавательной деятельности базовые знания, способность
организовывать свой труд, владеть навыками самостоятельной работы.
Руководитель программы: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MK 3217 Материалдар кедергісі
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Пререквизиттер: Механизмдер және машиналар теориясы
Постреквизиттері: Көтергіш-көлікмашиналар
Мақсаты: Құрылымдық материалдардың механикалық қасиеттерімен тығыз байланыста
инженерлік құрылымдардың элементтерінің беріктігін, қатаңдығын және тұрақтылығын есептеуде
теориялық және практикалық білімдер мен дағдыларды үйрену. Сондай-ақ, бакалаврды ғылымның
соңғы жетістіктерімен танысу және оның мақсаты деформацияланған қатты зат механикасы
саласындағы техника.
Курстың қысқаша мазмұны: Созылу және сығылу. Беріктілікке және қатаңдыққа есептеу
созылу және сығылу кезінде. Жалпақ қималардың геометриялық сипаттамалары. Бұралу. Қортынды.
Қалыпты және жанама кернеулер иілу кезінде. Беріктікке есептеу кезінде иілу. Теориясы кернеулік
және деформациялық күйі. Гипотезаны шекті жай-күйі. Күрделі қарсыласу. Деформацияланатын
жүйелердің тепе-теңдік орнықтылығы. Есеп айырысу көне беріктікке айнымалы кернеу.
Динамикалық жүктеме. Есеп айырысу тыс серпімділік. Эксперименттік зерттеу әдістері деформация
және кернеу; Компьютерлік технологияларды қолдану.
Оқыту нәтижелері: Білу бойынша есеп айырысу элементтерін машиналардың
конструкциялық беріктікке және қатаңдыққа есептеу кезінде қарапайым және күрделі нагружениях.
Білімдерін қолдану есептеу кезінде беріктігі, қаттылығы және орнықтылығы конструкциялар
элементтерінің машиналар. Жеткізе алатын пайымдаулар мәселелері бойынша құрастыру және жазу
үшін дайындау технологиялық процесі бөлшектер. Ұйымдастыра білу конструкциялау және есептеу
машиналардың бөлшектерін сүйене отырып, орындалған ғылыми-зерттеу жұмыстары, материалдар
кедергісі. Білу түрлендіруге алған білімдерін жаңа контексте. Ӛзін-ғылыми-зерттеу жұмысы.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
SM 3217 Сопротивление материалов
Пререквизиты: Теория машин и механизмов
Постреквизиты: Подъемно-транспортные машины
Цель изучения: Подготовить специалистов имеющих теоретические и практические знаний и
навыки расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов машиностроительных
конструкций в тесной связи с механическими свойствами конструкционных материалов. Также
целью является ознакомить бакалавра с последними достижениями науки и
техники в области механики деформируемого твердого тела.
Краткое содержание курса: Растяжение и сжатие. Расчет на прочность и жесткость при
растяжении и сжатии. Геометрические характеристики плоских сечений. Кручение. Изгиб прямых
стержней. Нормальные и касательные напряжения при изгибе. Расчет на прочность при изгибе.
Теория напряженного и деформированного состояния. Гипотезы предельного состояния. Сложное
сопротивление. Устойчивость равновесия деформируемых систем. Расчеты на усталостную
прочность при переменных напряжениях. Динамическая нагрузка. Расчеты за пределами упругости.
Экспериментальные методы исследования деформации и напряжений; Применение компьютерных
технологий.
Результаты обучения: Знание по расчетам элементов конструкций машин на прочность и
жесткость при простом и сложном нагружениях. Применение знаний при расчете на прочность,
жесткость и устойчивость элементов конструкций машин. Умение выражать суждения по вопросам
конструирования и написания технологического процесса изготовления деталей. Умение
организовать конструирование и расчет деталей машин опираясь на выполненные научноисследовательские работы в области сопротивления материалов. Умение модифицировать
полученные знания в новом контексте. Уметь проводить научно-исследовательскую работу.
Руководитель программы: Шаяхметов А.Б.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
CBT 3217 Серпiмдiлiк және берiктiк теориясы
Пререквизиттер: Машина механизмінің кинематикасы мен динамикасы
Постреквизиттері: Көтергіш кондырғылар
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Мақсаты: Игеру үшін студенттің теориялық механика деформациялау және байланыс өзара
іс-қимыл қатты денелер мен әдістерін шешу оның міндеттері.
Курстың қысқаша мазмұны: серпімділік теориясының Негіздері. Закон Гука үшін дене.
Жазық міндет тік бұрышты координаталарда. Міндеті-Сен-Венана. Айналдыру дөңгелек біліктерді
айнымалы диаметрлі. Қарапайым осесимметричные міндеттері. Толстостенные құбырлар.
Пластиналар, мембраналар. Қабығы. Осесимметричное жүктеуді қабықтарының айналу.
Оқыту нәтижелері: Білу бойынша есеп айырысу элементтерін машиналардың
конструкциялық беріктікке және қатаңдыққа есептеу кезінде қарапайым және күрделі нагружениях.
Білімдерін қолдану есептеу кезінде беріктігі, қаттылығы және орнықтылығы конструкциялар
элементтерінің машиналар жеткізе алатын пайымдаулар мәселелері бойынша құрастыру және жазу
үшін дайындау технологиялық процесі бөлшектер. Ұйымдастыра білу конструкциялау және есептеу
машиналардың бөлшектерін сүйене отырып, орындалған ғылыми-зерттеу жұмыстары, материалдар
кедергісі. Білу түрлендіруге алған білімдерін жаңа контексте игерген; ғылыми-зерттеу жұмысы.
Бағдарлама жетекшісі: Алдабергенов А.К.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TUP 3217 Теория упругости и прочности
Пререквизиты: Кинематика и динамика механизмов машин
Постреквизиты: Подъемные установки
Цель изучения: Освоение студентом теоретических основ механики деформирования и
контактного взаимодействия твердых тел и методов решения ее задач.
Краткое содержание курса: Основы теории упругости. Закон Гука для тела. Плоская задача
в прямоугольных координатах. Задача Сен-Венана. Кручение круглых валов переменного диаметра.
Простейшие осесимметричные задачи. Толстостенные трубы. Пластины, мембраны. Оболочки.
Осесимметричное нагружение оболочек вращения.
Результаты обучения: Знание по расчетам элементов конструкций машин на прочность и
жесткость при простом и сложном нагружениях. Применение знаний при расчете на прочность,
жесткость и устойчивость элементов конструкций машин умение выражать суждения по вопросам
конструирования и написания технологического процесса изготовления деталей. Умение
организовать конструирование и расчет деталей машин опираясь на выполненные научноисследовательские работы в области сопротивления материалов. Умение модифицировать
полученные знания в новом контексте; уметь проводить научно-исследовательскую работу.
Руководитель программы: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MOS 3304 Метал өңдеуіш станоктар
Пререквизиттер: Коррозия және металдықорғау
Постреквизиттер: Кесутеориясы, Теплотехника
Мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты - машина жасау өнімдерін өндірудің жаңа технологиялары
бойынша металлургиялық жабдықты пайдалануда студенттердің білімі мен дағдыларын
қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кинематикалық негіздер және металкесуші станоктардың
классификациясы. Айналмалы станоктар. Тегістеу және әрлеу станоктары. Фрезерлі станоктар;
Тегістеу станоктары; Тісті өңдеу станоктары; Айналмалы автомат және жартылай автомат.
Оқыту нәтижелері: Білу метал өңдейтін станоктарды және олардың түрлерін қолдану; метал
өңдейтін станоктарды өндіру. Сәйкестігі белгіленген үлгідегі станоктың тиісті түріне өндіру.
Білімдерін қолдану шешу үшін байланысты техникалық–экономикалық негіздемеге дұрыс таңдау
металл өңдеу жабдығын нақты түріне өндіру. Білу, өз пікірін білдіру пайымдаулар байланысты
техникалық–экономикалық негіздемеге дұрыс таңдау металл өңдеу жабдығын нақты түріне өндіру.
Негіздеу таңдау дұрыстығы, металл кескіш жабдықтар үшін нақты бөлшектер. Білу, тұжырымдау
және қолдану белгілі бір тәсілі дайындау технологиясы және механикалық өңдеу жағдайында қандай
да бір кәсіпорын.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
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Кафедра: Энергетика және машинажасау
MS 3304 Металлобрабатывающие станки
Пререквизиты: Коррозия и защита металлов
Постреквизиты: Теория резания, Теплотехника
Цель изучения: Основная цель дисциплины заключается в формировании у студентов знаний
и навыков в использовании металлообрабатывающего оборудования применительно к новым
технологиям изготовления продукции машиностроения.
Краткое содержание курса: Кинематические основы и классификация металлорежущих
станков. Токарные станки. Сверлильные и расточные станки. Фрезерные станки. Протяжные станки.
Строгальные станки. Шлифовальные и доводочные станки. Резьбонарезные станки;
Зубообрабатывающие станки; Токарные автоматы и полуавтоматы.
Результаты обучения: Знание металлообрабатывающих станков и их видов; применение
металлообрабатывающих станков на производстве. Соответствие определенного типа станка к
соответствующему типу производства. Применение знаний для решения задач, связанных с технико–
экономическим обоснованием правильности выбора металлообрабатывающего оборудования на
конкретном типе производства. Уметь выражать суждения, связанных с технико–экономическим
обоснованием правильности выбора металлообрабатывающего оборудования на конкретном типе
производства. Обосновывать правильность выбора металлорежущего оборудования для конкретной
детали. Умение сформулировать и применить определенный способ технологии изготовления и
механической обработки в условиях какого-либо предприятия.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MKS 3304 Метал кескіш станоктар
Пререквизиттер: Триботехника
Постреквизиттер: Мaтериалдарды өңдеу негіздері, Термодинамика негіздері
Мақсаты: студенттерді өз бетінше шығармашылық жұмысқа байланысты жобалау және
пайдалану, металл кескіш құрал-жабдықтарды машина жасау зауыттарында.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Жіктелуі, таңбалау, жалпы құрылысы және кинематикасы
металл кескіш станоктар. Станоктар токарлық. Бұрғылау және қашау станоктары. Станоктар
фрезерной. Строгальные, созу, протяжные станоктар. Зубообрабатывающие станоктар.
Шлифовальные станки. Автоматтандыру металл кескіш станоктар.
Оқыту нәтижелері: Білу, металл кескіш станоктар мен олардың түрлерін қолдану; метал
өңдейтін станоктарды өндіру сәйкестігін; белгіленген үлгідегі станоктың тиісті түріне өндіру.
білімдерін қолдану шешу үшін байланысты техникалық–экономикалық негіздемеге дұрыс таңдау,
металл кескіш жабдықтың нақты түріне өндіру. Білу, өз пікірін білдіру пайымдаулар байланысты
техникалық–экономикалық негіздемеге дұрыс таңдау, металл кескіш жабдықтың нақты түріне
өндіру. Негіздеу таңдау дұрыстығы, металл кескіш жабдықтар үшін нақты бөлшектер. Білу,
тұжырымдау және қолдану белгілі бір тәсілі дайындау технологиясы және механикалық өңдеу
жағдайында қандай да бір кәсіпорынның есептеу; негізгі технологиялық уақыт.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MS 3304 Металлорежущие станки
Пререквизиты: Триботехника
Постреквизиты: Основы обработки материалов, Основы термодинамики
Цель изучения: подготовить студентов к самостоятельной творческой работе, связанной с
проектированием и эксплуатаций металлорежущего оборудования на машиностроительных заводах.
Краткое содержание курса: Классификация, маркировка, общее устройство и кинематика
металлорежущих станков. Станки токарной группы. Сверлильные и расточные станки. Станки
фрезерной группы. Строгальные, долбежные, протяжные станки. Зубообрабатывающие станки.
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Шлифовальные станки. Автоматизация металлорежущих станков.
Результаты обучения: Знание металлорежущих станков и их видов; применение
металлообрабатывающих станков на производстве; соответствие определенного типа станка к
соответствующему типу производства. применение знаний для решения задач, связанных с технико–
экономическим обоснованием правильности выбора металлорежущего оборудования на конкретном
типе производства. Уметь выражать суждения, связанных с технико–экономическим обоснованием
правильности выбора металлорежущего оборудования на конкретном типе производства.
Обосновывать правильность выбора металлорежущего оборудования для конкретной детали. Умение
сформулировать и применить определенный способ технологии изготовления и механической
обработки в условиях какого-либо предприятия; расчет основного технологического времени.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
SKKKN 3218 Станоктардың қосалқы құралдарының құрастыру негіздері
Пререквизиттер: Дайындаманы жобалау және өндіру
Постреквизиттер: Кесуқұралдары мен қосалқы құралдарды жобалау және өндірісін шығару,
Машинажасау технологиясы
Мақсаты: Пәндерді оқыту мақсаты - білімді беру, станоктардың құрастырылуында, машина
жасау мен басқаруға арналған қондырғыларда және өңдеу технологиясында қолданылатын
құрылғыларда дағдыларды қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Классификациясы құрылғылар. Дайындамаларды орнату және
айлабұйымдарды орнату элементтері. Конструкция орнату элементтері. Бекіту дайындама мен
қысқыш құрылғылар (элементтері) құрылғылар. Қысқыш механизмдері. Установочно-қысқыш
тетіктері (УЗМ). Механикаландырылған жетектері құрылғылар. Құрылғылар, үйлестіруші ереже
кескіш құралды. Қосалқы құрылғылардың элементтері. Технологиялық жабдықтарды жобалау.
Оқыту нәтижелері: Білу станок құрылғылардың принциптерін бекіту бөлшектері мен
элементтері оларды орнату үшін. Білу, шешім қабылдау байланысты дұрыс таңдау құралдар және
оның элементтерін, сондай-ақ жаңа конструкцияларын есептеу құрылғылар. Білдіру пікірлерді таңдау
дұрыстығы тетіктер және оның элементтері жағдайында дайындалған бөлшектер; негізінде алдыңғы
қатарлы ғылыми-техникалық жетістіктерді өңдеу материалдарды кесумен бойынша шешім
қабылдауға шарттары мен режимдері операциялық технологиялар механикалық өңдеу. Ұйымдастыра
білу көшу әзірлеу жекелеген конструкцияларын стандарттау нысаналы кешендер мен жүйелерді
жабдықтау, жетілдіру және стандарттау әдістерін жоспарлау және енгізу, жаңа технологиялық
жабдықты игеру мен бұйымдарын өндіру кәсіпорындары.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OKSP 3218 Основы конструирования станочных приспособлений
Пререквизиты: Проектирование и производство заготовок
Постреквизиты: Проектирование и производство режущего инструмента и приспособлений,
Технология машиностроения
Цель изучения: Целью преподавания дисциплины является дать знания, привить навыки
конструирования станочных, инструментальных и контрольно- измерительных устройств и
приспособлений, применяемых в технологии механической обработки.
Краткое содержание курса: Классификация приспособлений. Установка заготовок и
установочные элементы приспособлений. Конструкции установочных элементов. Закрепление
заготовок и зажимные устройства (элементы) приспособлений. Зажимные механизмы. Установочнозажимные механизмы (УЗМ). Механизированные приводы приспособлений. Устройства,
координирующие положение режущего инструмента. Вспомогательные элементы приспособлений.
Проектирование технологической оснастки.
Результаты обучения: Знание станочных приспособлений, принципов закрепления детали и
элементов для их установки. Умение принятия решений связанных с правильным выбором
приспособления и его элементов, а также расчет новых конструкций приспособлений. Выражение
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суждений о правильности выбора приспособления и его элементов в условиях изготовления детали;
на основании передовых научно-технических достижений в области обработки материалов резанием
принимать решения по условиям и режимам операционных технологий механической обработки.
Умение организовать переход от разработки отдельных конструкций к стандартизации целевых
комплексов и систем оснастки, совершенствование и стандартизация методов планирования и
внедрения новейшей технологической оснастки и освоения производства изделий на предприятиях.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
SBKN 3218 Станоктар бөлшектерін құрастыру негіздері
Пререквизиттер: Бөлшектер және машиналардың түйiндерiнiң жобалауының негiзi
Постреквизиттер: Кескіш құралдар, Машинажсаудағы технологиялық процестер
Мақсаты: Пәндерді оқыту мақсаты - білімді беру, машина құрастыруда қолданылатын
машиналық компоненттерді жобалау дағдыларын қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Машина құралдарының классификациясы. Жұмыстарды және
машиналық элементтерді монтаждау. Машина бөлшектері. Аспаптардың бланкілерін және қысқыш
құрылғыларын (элементтерін) бекіту. Қысқыш механизмдер. Бекіту механизмдерін орнату (СПМ).
Құрылғылардың механизацияланған дискілері. Кесу құралының орнын үйлестіретін құрылғылар.
Машина бөлшектерінің қосалқы элементтері. Технологиялық жабдықтарды жобалау.
Оқыту нәтижелері: Машиналар бөлшектерін білу, оларды орнату үшін бөлшектер мен
элементтерді қорғау принциптері. Машинаны және оның элементтерін дұрыс таңдауға, сондай-ақ
жаңа машина құрылыстарын есептеуге қатысты шешімдер қабылдау мүмкіндігі. Машинаны және
оның элементтерін таңдау кезінде дұрыстығы туралы пікір білдіру; материалды өңдеу саласындағы
алдыңғы қатарлы ғылыми-техникалық жетістіктер негізінде өңдеу технологиясының шарттары мен
жұмыс режимдері бойынша шешімдер қабылдау үшін кесу. Жекелеген конструкцияларды дамытудан
нысаналы кешендерді стандарттау мен бекіту жүйелеріне көшуді ұйымдастыру, ең жаңа
технологиялық жабдықты жоспарлау және енгізу әдістерін жетілдіру және стандарттау, сондай-ақ
кәсіпорындарда өнімдерді өндіруді игеру.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OKDS 3218 Основы конструирования деталей станков
Пререквизиты: Основы проектирования деталей и узлов машин
Постреквизиты: Режущий инструмент, Технологические процессы машиностроения
Цель изучения: Целью преподавания дисциплины является дать знания, привить навыки
конструирования деталей станков применяемых в производстве станков.
Краткое содержание курса: Классификация станков. Установка заготовок и элементы
станков. Конструкции деталей станков. Закрепление заготовок и зажимные устройства (элементы)
приспособлений.
Зажимные
механизмы.
Установочно-зажимные
механизмы
(УЗМ).
Механизированные приводы приспособлений. Устройства, координирующие положение режущего
инструмента. Вспомогательные элементы деталей станков. Проектирование технологической
оснастки.
Результаты обучения: Знание деталей станков, принципов закрепления детали и элементов
для их установки. Умение принятия решений связанных с правильным выбором станка и его
элементов, а также расчет новых конструкций станков. Выражение суждений о правильности выбора
станка и его элементов в условиях изготовления детали; на основании передовых научнотехнических достижений в области обработки материалов резанием принимать решения по условиям
и режимам операционных технологий механической обработки. Умение организовать переход от
разработки отдельных конструкций к стандартизации целевых комплексов и систем оснастки,
совершенствование и стандартизация методов планирования и внедрения новейшей технологической
оснастки и освоения производства изделий на предприятиях.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
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MRN 3303 Мехатроника және робототехника негіздері
Пререквизиттері: Инженерлік және компьютерлік графика
Постреквизиттері: Автоматтандырылған жобалау жүйелері
Оқу мақсаты: Теориялық және практикалық білімі мен ғылыми-зерттеу жұмысының
дағдылары, мехатронды және роботты жүйелерді талдау және синтездеу саласындағы
шығармашылық жаңашылдықтары бар мамандарды даярлау. Мехатронды және робототехникалық
жүйелерді жобалау, зерттеу, өндіру және пайдалану саласында оқыту.
Курстың қысқаша мазмұны: Мехатроника және робототехника негіздерін түсіну.
Физикалық мехатронды және роботты жүйелерді сипаттауға қажетті математикалық аппарат.
Заманауи ақпараттық технологиялардың болуы, жүйелер мен олардың жеке модульдерін жобалауда,
сонымен қатар жобалық және технологиялық құжаттаманы дайындауда, ақпараттық қауіпсіздіктің
негізгі талаптарын орындауда автоматтандырылған жобалаудың және компьютерлік графика
құралдарын қолдануға дайын болу.
Оқыту нәтижесі: Мехатронды және роботты жүйелердің, олардың ішкі жүйелерінің және
жеке элементтер мен модульдердің, соның ішінде ақпараттық, электромеханикалық, гидравликалық,
электро-гидравликалық, электрондық құрылғылар мен компьютерлік жабдықтардың математикалық
модельдерін жасау. Бағдарламалық жасақтаманы, бақылаудың эксперименттік модельдерін,
мехатронды және роботты жүйелердің ақпараттық және атқарушы модульдерін жасау. Робот
техникасының элементтік базасына бағдарлану, роботтар мен мехатронды құрылғыларға қарапайым
салыстырмалы талдау жасаңыз, роботтардың типтік ішкі жүйелерінің қызметі мен сипаттамалары
туралы сапалы қорытынды жасаңыз.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OMR 3303 Основы мехатроники и робототехники
Пререквизиты: Инженерная и компьютерная графика
Постреквизиты: Системы автоматизированного проектирования
Цель изучения: Подготовить специалистов имеющих теоретические и практические знания и
навыки научно-исследовательской работы, творческой инновационной деятельности в области
анализа и синтеза мехатронных и робототехнических систем. Подготовка в области проектирования,
исследования, производства и эксплуатации мехатронных и робототехнических систем для
применения на производстве.
Краткое содержание курса: Понимание основ мехатроники и робототехники. Владение физикоматематическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и робототехнических систем.
Владение современными информационными технологиями, готовностью применять современные
средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании систем и их
отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-технологической документации, соблюдать
основные требования информационной безопасности.
Результаты
обучения:
Составлять
математические
модели
мехатронных
и
робототехнических систем, их подсистем и отдельных элементов и модулей, включая
информационные, электромеханические, гидравлические, электрогидравлические, электронные
устройства и средства вычислительной техники. Разрабатывать программное обеспечение,
экспериментальные макеты управляющих, информационных и исполнительных модуле мехатронных
и робототехнических систем. Ориентироваться в элементной базе робототехники, производить
простейший сравнительный анализ роботов и мехатронных устройств, делать качественны выводы о
функционале и характеристиках типовых подсистем роботов.
Руководитель программы: Коваль И.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
IR 3303 Индустриалдық робототехника
Пререквизиттері: Инженерлік жобалау
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Постреквизиттері: Kомпьютерліқ жобалау жүйелері
Оқу мақсаты: Теориялық және практикалық білімі мен ғылыми-зерттеу жұмысының
дағдылары, роботты жүйелерді талдау және синтездеу саласындағы шығармашылық
жаңашылдықтары бар мамандарды даярлау. Мехатронды және робототехникалық жүйелерді
жобалау, зерттеу, өндіру және пайдалану саласында оқыту.
Курстың қысқаша мазмұны: Мехатроника және робототехника негіздерін түсіну.
Физикалық мехатронды және роботты жүйелерді сипаттауға қажетті математикалық аппарат.
Заманауи ақпараттық технологиялардың болуы, жүйелер мен олардың жеке модульдерін жобалауда,
сонымен қатар жобалық және технологиялық құжаттаманы дайындауда, ақпараттық қауіпсіздіктің
негізгі талаптарын орындауда автоматтандырылған жобалаудың және компьютерлік графика
құралдарын қолдануға дайын болу.
Оқыту нәтижесі: Мехатронды және роботты жүйелердің, олардың ішкі жүйелерінің және
жеке элементтер мен модульдердің, соның ішінде ақпараттық, электромеханикалық, гидравликалық,
электро-гидравликалық, электрондық құрылғылар мен компьютерлік жабдықтардың математикалық
модельдерін жасау. Бағдарламалық жасақтаманы, бақылаудың эксперименттік модельдерін,
мехатронды және роботты жүйелердің ақпараттық және атқарушы модульдерін жасау. Робот
техникасының элементтік базасына бағдарлану, роботтар мен мехатронды құрылғыларға қарапайым
салыстырмалы талдау жасаңыз, роботтардың типтік ішкі жүйелерінің қызметі мен сипаттамалары
туралы сапалы қорытынды жасаңыз.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PR 3303

Промышленная робототехника

Пререквизиты: Инженерное проектирование
Постреквизиты: Системы компьютерного проектирования
Цель изучения: Подготовить специалистов имеющих теоретические и практические знания и
навыки научно-исследовательской работы, творческой инновационной деятельности в области
анализа и синтеза мехатронных и робототехнических систем. Подготовка в области проектирования,
исследования, производства и эксплуатации мехатронных и робототехнических систем для
применения на производстве.
Краткое содержание курса: Пониманиеоснов робототехники. Владение физикоматематическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и робототехнических систем.
Владение современными информационными технологиями, готовностью применять современные
средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании систем и их
отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-технологической документации, соблюдать
основные требования информационной безопасности.
Результаты
обучения:
Составлять
математические
модели
мехатронных
и
робототехнических систем, их подсистем и отдельных элементов и модулей, включая
информационные, электромеханические, гидравлические, электрогидравлические, электронные
устройства и средства вычислительной техники. Разрабатывать программное обеспечение,
экспериментальные макеты управляющих, информационных и исполнительных модуле мехатронных
и робототехнических систем. Ориентироваться в элементной базе робототехники, производить
простейший сравнительный анализ роботов и мехатронных устройств, делать качественны выводы о
функционале и характеристиках типовых подсистем роботов.
Руководитель программы: Коваль И.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TPAAN 3219 Технологиялық процестерді автоматтау және автоматтандырудың негіздері
Пререквизиттер: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар
Постреквизиттер: Электротехника негіздері
Мақсаты: оқыту жүйелерін құрудың жалпы принциптерін, автоматика және автоматты
реттеу әдістерін таңдау және есептеу элементтері мен жүйелерінің автоматикасы.
Курстың қысқаша мазмұны: Негіздері, автоматты реттеу және автоматтандыру құралдары.
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Жіктелуі және математикалық сипаттамасы автоматты басқару жүйесін Зерттеу; динамикалық
жүйелердің орнықтылық. Декомпозиция міндеттері мен құрылымдарын басқару жүйелері. Дәлдігі
жүйелерінің жұмыс істеуін басқару. Зерттеу процесінің сапасын автоматты түрде реттеу. Уақытша
сипаттамалары.
Оқыту нәтижелері: Білу физикалық негіздері технологиялық процестерді автоматты басқару,
машина жасау. Әдістерін қолдану талдау және синтез жүйелері автоматты басқару. Жеткізе алатын
пайымдаулар мәселелері бойынша технологиялық процестің автоматтандыру машина жасау.
Ұйымдастыра білу автоматты басқару сүйене отырып, ғылыми көзқарас. Білу өзгертуге білу
технологиялық негіздерін автоматты басқару машина жасау өндірісін жаңа контексінде.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OAATP 3219 Основы автоматики и автоматизация технологических процессов
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (наангл. языке)
Постреквизиты: Основы электротехники
Цель изучения: изучение общих принципов построения систем автоматики и
автоматического регулирования, методов выбора и расчета элементов и систем автоматики.
Краткое содержание курса: Основы автоматического регулирования и средства
автоматизации. Классификация и математическое описание систем автоматического управления;
Исследование устойчивости динамических систем. Декомпозиция задач и структур систем
управления. Точность функционирования систем управления. Исследование качества процессов
автоматического регулирования. Временные характеристики.
Результаты обучения: Знание физических основ автоматического управления
технологическими процессами в машиностроении. Применение методов анализа и синтеза систем
автоматического управления. Умение выражать суждения по вопросам автоматизации
технологического процесса в машиностроении. Умение организовать автоматическое управление,
опираясь на научный подход. Умение модифицировать знание технологических основ
автоматического управления машиностроительным производством в новом контексте.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
AZh 3219Автоматталған жүйелер
Пререквизиттер: Дайындаманы жобалау және өндіру, Бөлшектер және машиналардың
түйiндерiнiң жобалауының негiзi
Постреквизиттер: Электротехника және электроника негізі
Мақсаты: студенттерді негізгі ұғымдары, функциялары, құрылымы, жіктеуге және жүйелік
принциптеріне басқарудың автоматтандырылған жүйелері. Жобалау автоматтандырылған басқару
жүйелерін нақты кәсіпорындар.
Курстың қысқаша мазмұны: автоматтандырылған жүйелер туралы Жалпы мәліметтер.
Технологиясы және жобалау әдістері АБЖ. Сипаттамалары АБЖ. Жіктелуі, түрлері мен санаттары
АБЖ. Электрондық құралдар қолдауды қамтамасыз ету АБЖ. Технологиялық процестермен
автоматтандырылған басқару жүйелері машина жасау өндірісі. Технология өнеркәсіптік жобалау ТП
АБЖ. Қазіргі заманғы әдіснамасы жобалау ТП АБЖ. Іске асыру АБЖ жүйесінде, өндірістік
қамтамасыз ету.
Оқыту нәтижелері: физикалық қағидаттарын Білу, олардың салынуда, заманауи
құрылғылары мен элементтері, олардың жіктелуі мен сипаттамалары. Дұрыс таңдап білу
ерекшеліктері мен параметрлері элементтерін және құрылғыларын, автоматтандыру және басқару
жүзеге асыру; жүйелік талдау, техникалық жүйелер, технологиялық процестерді және өндірістерді.
Жеткізе алатын пайымдаулар мәселелері бойынша технологиялық процестің автоматтандыру.
Ұйымдастыра білу басқармасы автоматтандырылған жүйесіне сүйене отырып, ғылыми көзқарас. Білу
өзгертуге білу технологиялық негіздерін, өндірістің жаңа контексінде.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
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AS 3219 Автоматизированные системы
Пререквизиты: Проектирование и производство заготовок, Основы проектирования деталей
и узлов машин
Постреквизиты: Электротехника и основы электроники
Цель изучения: ознакомить студентов с основными понятиями, функциями, структурой,
классификацией и системными принципами автоматизированных систем управления.
Проектирование автоматизированных систем управления конкретных предприятий.
Краткое содержание курса: Общие сведения об автоматизированных системах. Технологии
и методы проектирования АСУ. Характеристики АСУ. Классификация, типы и категории АСУ.
Электронные средства обеспечения поддержки АСУ. Автоматизированные системы управления
технологическими процессами машиностроительного производства. Технологии промышленного
проектирования АСУ ТП. Современная методология проектирования АСУ ТП. Реализация АСУ в
системе производственного обеспечения.
Результаты обучения: Знание физических принципов, на которых строятся современные
элементы и устройства, их классификация и характеристики. Правильно выбирать и знать
особенности и параметры элементов и устройств автоматизации, и управления; осуществлять
системный анализ технических систем, технологических процессов и производств. Умение выражать
суждения по вопросам автоматизации технологического процесса. Умение организовать управление
автоматизированной системой, опираясь на научный подход. Умение модифицировать знание
технологических основ производства в новом контексте.
Руководитель программы: Войцеховская О.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MK 3217 Материалдар кедергісі
Пререквизиттер: Механизмдер және машиналар теориясы
Постреквизиттері: Көтергіш-көлікмашиналар
Мақсаты: Құрылымдық материалдардың механикалық қасиеттерімен тығыз байланыста
инженерлік құрылымдардың элементтерінің беріктігін, қатаңдығын және тұрақтылығын есептеуде
теориялық және практикалық білімдер мен дағдыларды үйрену. Сондай-ақ, бакалаврды ғылымның
соңғы жетістіктерімен танысу және оның мақсаты деформацияланған қатты зат механикасы
саласындағы техника.
Курстың қысқаша мазмұны: Созылу және сығылу. Беріктілікке және қатаңдыққа есептеу
созылу және сығылу кезінде. Жалпақ қималардың геометриялық сипаттамалары. Бұралу. Қортынды.
Қалыпты және жанама кернеулер иілу кезінде. Беріктікке есептеу кезінде иілу. Теориясы кернеулік
және деформациялық күйі. Гипотезаны шекті жай-күйі. Күрделі қарсыласу. Деформацияланатын
жүйелердің тепе-теңдік орнықтылығы. Есеп айырысу көне беріктікке айнымалы кернеу.
Динамикалық жүктеме. Есеп айырысу тыс серпімділік. Эксперименттік зерттеу әдістері деформация
және кернеу; Компьютерлік технологияларды қолдану.
Оқыту нәтижелері: Білу бойынша есеп айырысу элементтерін машиналардың
конструкциялық беріктікке және қатаңдыққа есептеу кезінде қарапайым және күрделі нагружениях.
Білімдерін қолдану есептеу кезінде беріктігі, қаттылығы және орнықтылығы конструкциялар
элементтерінің машиналар. Жеткізе алатын пайымдаулар мәселелері бойынша құрастыру және жазу
үшін дайындау технологиялық процесі бөлшектер. Ұйымдастыра білу конструкциялау және есептеу
машиналардың бөлшектерін сүйене отырып, орындалған ғылыми-зерттеу жұмыстары, материалдар
кедергісі. Білу түрлендіруге алған білімдерін жаңа контексте. Ӛзін-ғылыми-зерттеу жұмысы.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
SM 3217 Сопротивление материалов
Пререквизиты: Теория машин и механизмов
Постреквизиты: Подъемно-транспортные машины
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Цель изучения: Подготовить специалистов имеющих теоретические и практические знаний и
навыки расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов машиностроительных
конструкций в тесной связи с механическими свойствами конструкционных материалов. Также
целью является ознакомить бакалавра с последними достижениями науки и
техники в области механики деформируемого твердого тела.
Краткое содержание курса: Растяжение и сжатие. Расчет на прочность и жесткость при
растяжении и сжатии. Геометрические характеристики плоских сечений. Кручение. Изгиб прямых
стержней. Нормальные и касательные напряжения при изгибе. Расчет на прочность при изгибе.
Теория напряженного и деформированного состояния. Гипотезы предельного состояния. Сложное
сопротивление. Устойчивость равновесия деформируемых систем. Расчеты на усталостную
прочность при переменных напряжениях. Динамическая нагрузка. Расчеты за пределами упругости.
Экспериментальные методы исследования деформации и напряжений; Применение компьютерных
технологий.
Результаты обучения: Знание по расчетам элементов конструкций машин на прочность и
жесткость при простом и сложном нагружениях. Применение знаний при расчете на прочность,
жесткость и устойчивость элементов конструкций машин. Умение выражать суждения по вопросам
конструирования и написания технологического процесса изготовления деталей. Умение
организовать конструирование и расчет деталей машин опираясь на выполненные научноисследовательские работы в области сопротивления материалов. Умение модифицировать
полученные знания в новом контексте. Уметь проводить научно-исследовательскую работу.
Руководитель программы: Шаяхметов А.Б.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
CBT 3217 Серпiмдiлiк және берiктiк теориясы
Пререквизиттер: Машина механизмінің кинематикасы мен динамикасы
Постреквизиттері: Көтергіш кондырғылар
Мақсаты: Игеру үшін студенттің теориялық механика деформациялау және байланыс өзара
іс-қимыл қатты денелер мен әдістерін шешу оның міндеттері.
Курстың қысқаша мазмұны: серпімділік теориясының Негіздері. Закон Гука үшін дене.
Жазық міндет тік бұрышты координаталарда. Міндеті-Сен-Венана. Айналдыру дөңгелек біліктерді
айнымалы диаметрлі. Қарапайым осесимметричные міндеттері. Толстостенные құбырлар.
Пластиналар, мембраналар. Қабығы. Осесимметричное жүктеуді қабықтарының айналу.
Оқыту нәтижелері: Білу бойынша есеп айырысу элементтерін машиналардың
конструкциялық беріктікке және қатаңдыққа есептеу кезінде қарапайым және күрделі нагружениях.
Білімдерін қолдану есептеу кезінде беріктігі, қаттылығы және орнықтылығы конструкциялар
элементтерінің машиналар жеткізе алатын пайымдаулар мәселелері бойынша құрастыру және жазу
үшін дайындау технологиялық процесі бөлшектер. Ұйымдастыра білу конструкциялау және есептеу
машиналардың бөлшектерін сүйене отырып, орындалған ғылыми-зерттеу жұмыстары, материалдар
кедергісі. Білу түрлендіруге алған білімдерін жаңа контексте игерген; ғылыми-зерттеу жұмысы.
Бағдарлама жетекшісі: Алдабергенов А.К.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TUP 3217 Теория упругости и прочности
Пререквизиты: Кинематика и динамика механизмов машин
Постреквизиты: Подъемные установки
Цель изучения: Освоение студентом теоретических основ механики деформирования и
контактного взаимодействия твердых тел и методов решения ее задач.
Краткое содержание курса: Основы теории упругости. Закон Гука для тела. Плоская задача
в прямоугольных координатах. Задача Сен-Венана. Кручение круглых валов переменного диаметра.
Простейшие осесимметричные задачи. Толстостенные трубы. Пластины, мембраны. Оболочки.
Осесимметричное нагружение оболочек вращения.
Результаты обучения: Знание по расчетам элементов конструкций машин на прочность и
жесткость при простом и сложном нагружениях. Применение знаний при расчете на прочность,
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жесткость и устойчивость элементов конструкций машин умение выражать суждения по вопросам
конструирования и написания технологического процесса изготовления деталей. Умение
организовать конструирование и расчет деталей машин опираясь на выполненные научноисследовательские работы в области сопротивления материалов. Умение модифицировать
полученные знания в новом контексте; уметь проводить научно-исследовательскую работу.
Руководитель программы: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

ATZh 3304 Ауылшаруашылық техникасын жөндеу
Пререквизиттер: Ауылшаруашылық техникасын қолдану.
Постреквизиттер: Тракторлар және автомобильдер, Агроинженерлік жүйелерін моделдеу,
Ауылшаруашылық машина жасау технологиясы.
Мақсаты: Қалыптастыру, бастапқы тәжірибелік білімдерін шеңберінде модульдерді
ӨМ.03"Техникалық қызмет көрсету және диагностикалау, ауыл шаруашылығы машиналары мен
механизмдерін жөндеу; жекелеген тораптар мен бөлшектерді" негізгі түрлері бойынша кәсіби
қызметті меңгеру үшін пән "Жөндеу" ауыл шаруашылығы техникасын игеру, тәжірибеде еңбек
тәсілдерін, операцияларды орындау тәсілдерін және еңбек процестері үшін қажетті осы пәнді және
кейіннен сатып алу олардың жалпы және кәсіби құзыреттілігін негізгі мамандығы бойынша "Машина
жасау".
Курстың қысқаша мазмұны: Техникалық қызмет көрсету тракторлар мен автомобильдер.
Диагностикалау ауыл шаруашылығы машиналар мен механизмдер. Диагностикалау қозғалтқыш ішкі
жану. Диагностикалау су жүйелерін және электр жабдықтарын тракторлар мен автомобильдер.
Технологиялық процессі, жекелеген бөлшектері мен тораптарын, машиналар мен механизмдер.
Жөндеу, майлау және суыту жүйелерінің. Жөндеу отын аппаратурасын. Электр құрал-жабдықтарын
жөндеу. Жөндеу гидравликалық жүйесінің трактор. Жөндеу шасси тракторлар мен автомобильдер.
Жөндеу ауыл шаруашылығы машиналары. Режимін қамтамасыз ету консервациялау ауыл
шаруашылығы техникасын сақтауға. Дайындық ұзақ сақтауға ауыл шаруашылығы техникасы.
Оқыту нәтижелері: жинақылығы оқушылардың бастапқы тәжірибелік білімдерін модулі
шеңберінде ӨМ 03 негізгі түрлері бойынша кәсіби қызмет (ВПД): Диагностикалау және техникалық
қызмет көрсету ақауларды ауыл шаруашылығы машиналары мен механизмдерін, қажетті кейіннен
меңгеру үшін олардың кәсіптік (ПК) және жалпы (ОК) құзыреттердің негізгі мамандығы бойынша.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
RSHT 3304 Ремонт сельскохозяйственной техники
Пререквизиты: Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
Постреквизиты: Тракторы и автомобили, Моделирование агроинженерных систем,
Технология с/х машиностроения.
Цель изучения: Формирование у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей ПМ.03«Техническое обслуживание и диагностирование
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» по основным видам
профессиональной деятельности для освоения дисциплины «Ремонт сельскохозяйственной техники»,
освоение на практике трудовых приёмов, операций и способов выполнения трудовых процессов,
необходимых для данной дисциплины и последующего приобретения ими общих и
профессиональных компетенций по основной специальности «Машиностроение».
Краткое содержание курса: Техническое обслуживание тракторов и автомобилей.
Диагностирование сельскохозяйственных машин и механизмов. Диагностирование двигателя
внутреннего сгорания. Диагностирование гидросистем и электрооборудования тракторов и
автомобилей. Технологический процесс отдельных деталей и узлов машин и механизмов. Ремонт
систем смазки и охлаждения. Ремонт топливной аппаратуры. Ремонт электрооборудования. Ремонт
гидравлической системы трактора. Ремонт шасси тракторов и автомобилей. Ремонт
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сельскохозяйственных машин. Обеспечение режимов консервации хранения сельскохозяйственной
техники. Подготовка к длительному хранению сельскохозяйственной техники.
Результаты обучения: сформированность у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модуля ПМ 03 по основному виду профессиональной
деятельности (ВПД): Диагностирование и техническое обслуживание неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов, необходимого для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности.
Руководитель программы: Чурсинов М.В.
Кафедра: Транспорт и сервис
MKS 3304 Метал кескіш станоктар
Пререквизиттер: Триботехника
Постреквизиттер: Мaтериалдарды өңдеу негіздері, Термодинамика негіздері
Мақсаты: студенттерді өз бетінше шығармашылық жұмысқа байланысты жобалау және
пайдалану, металл кескіш құрал-жабдықтарды машина жасау зауыттарында.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Жіктелуі, таңбалау, жалпы құрылысы және кинематикасы
металл кескіш станоктар. Станоктар токарлық. Бұрғылау және қашау станоктары. Станоктар
фрезерной. Строгальные, созу, протяжные станоктар. Зубообрабатывающие станоктар.
Шлифовальные станки. Автоматтандыру металл кескіш станоктар.
Оқыту нәтижелері: Білу, металл кескіш станоктар мен олардың түрлерін қолдану; метал
өңдейтін станоктарды өндіру сәйкестігін; белгіленген үлгідегі станоктың тиісті түріне өндіру.
білімдерін қолдану шешу үшін байланысты техникалық–экономикалық негіздемеге дұрыс таңдау,
металл кескіш жабдықтың нақты түріне өндіру. Білу, өз пікірін білдіру пайымдаулар байланысты
техникалық–экономикалық негіздемеге дұрыс таңдау, металл кескіш жабдықтың нақты түріне
өндіру. Негіздеу таңдау дұрыстығы, металл кескіш жабдықтар үшін нақты бөлшектер. Білу,
тұжырымдау және қолдану белгілі бір тәсілі дайындау технологиясы және механикалық өңдеу
жағдайында қандай да бір кәсіпорынның есептеу; негізгі технологиялық уақыт.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MS 3304 Металлорежущие станки
Пререквизиты: Триботехника
Постреквизиты: Основы обработки материалов, Основы термодинамики
Цель изучения: подготовить студентов к самостоятельной творческой работе, связанной с
проектированием и эксплуатаций металлорежущего оборудования на машиностроительных заводах.
Краткое содержание курса: Классификация, маркировка, общее устройство и кинематика
металлорежущих станков. Станки токарной группы. Сверлильные и расточные станки. Станки
фрезерной группы. Строгальные, долбежные, протяжные станки. Зубообрабатывающие станки.
Шлифовальные станки. Автоматизация металлорежущих станков.
Результаты обучения: Знание металлорежущих станков и их видов; применение
металлообрабатывающих станков на производстве; соответствие определенного типа станка к
соответствующему типу производства. применение знаний для решения задач, связанных с технико–
экономическим обоснованием правильности выбора металлорежущего оборудования на конкретном
типе производства. Уметь выражать суждения, связанных с технико–экономическим обоснованием
правильности выбора металлорежущего оборудования на конкретном типе производства.
Обосновывать правильность выбора металлорежущего оборудования для конкретной детали. Умение
сформулировать и применить определенный способ технологии изготовления и механической
обработки в условиях какого-либо предприятия; расчет основного технологического времени.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
AMAEK 3218 Ауылшаруашылық машиналарды АЖЖ элементтерімен құрастыру
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Пререквизиттер: Инженерлік кесте, Машина жасау сызу, Инженерлік және компьютерлік
графика, Инженерлік жобалау, Ауылшаруашылық техникасын қолдану.
Постреквизиттер: Тракторлар және автомобильдер, Агроинженерлік жүйелерін моделдеу,
Ауылшаруашылық машина жасау технологиясы.
Мақсаты: қабілеттерін қалыптастыру жинау және талдау, ғылыми-техникалық ақпаратты
ескеруге және қазіргі даму тенденциялары пайдалануға қол жеткізу отандық және шетелдік ғылым,
техника мен технология кәсіби қызметі (КҚ-2); қолдана білу үшін қазіргі заманғы бағдарламалық
құралдарды әзірлеу және енгізілді-жобалау-конструкторлық және технологиялық құжаттарды
меңгеру элементтері сызба геометрия және инженерлік графика (КҚ-6).
Курстың қысқаша мазмұны: Ерекшеліктері, САПР және орта деңгейдегі. Мәзір
бағдарламасын SolidWoks. Теңшеу құралдар тақтасының бағдарламасы SolidWorks. Басқармасы
түрлерімен бағдарламасында SolidWorks. Өңдеу режимі нобай. Тәсілдері, өңдеу режимін іске қосу
сызбалары, тәсілдері режимін аяқтау редакциялау эскиздер. Құралдар тақтасы Элементтері –
Созылған/Повернутая бобышка, негізі – шекаралық шарттары, параметрлері аспап. Құралдар тақтасы
Элементтері – қарай тарту траекториясы бойынша, шекаралық шарттары, қасиеттері құралы. Құру
конфигурациялы бөлшектер. Құру үшін элементтер кітапханасының стандартты бұйымдар.
Оқыту нәтижелері: Білу еркін меңгеру базалық компьютерлік технологиялармен жұмыс
істеу, бір CAD-жүйелерін, сене параметрлері аспаптар. Білуге әдістері математикалық талдау,
сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрия, компьютерлік жобалау негіздері, кезеңдері және
жобалау, машина жасау және мұнай-газ кәсіпшілігі жабдықтарын, қолданбалы бағдарламалар
пакеттері есептеу үшін пайдаланылатын аспаптардың параметрлерін.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
KSMES 3218 Конструирование сельскохозяйственных машин с элементами САПР
Пререквизиты: Инженерная графика, Машиностроительное черчение, / Инженерная и
компьютерная графика, Инженерное проектирование, Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
Постреквизиты: Тракторы и автомобили, Моделирование агроинженерных систем,
Технология с/х машиностроения.
Цель изучения: формирование способности собирать и анализировать научно-техническую
информацию, учитывать современные тенденции развития и использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в профессиональной деятель- ности (ПК-2);
способность применять современные программные средства для разработки и редакции проектноконструкторской и технологической документации, владение элементами начертательной геометрии
и инженерной графики (ПК-6).
Краткое содержание курса: Особенности САПР среднего уровня. Меню программы
SolidWoks. Настройка панелей инструментов программы SolidWorks. Управление видами в
программе SolidWorks. Режим редактирования эскиза. Способы включения режима редактирования
эскизов, способы завершения режима редактирования эскизов. Панель инструментов Элементы –
Вытянутая/Повёрнутая бобышка, основание – граничные условия, настройки инструмента. Панель
инструментов Элементы – Вытянуть по траектории, граничные условия, свойства инструмента.
Создание конфигураций деталей. Создание элементов биб- лиотеки стандартных изделий.
Результаты обучения: Уметь свободно владеть базовыми компьютерными технологиями,
работать в одной из CAD-систем, рассчитывать параметры приборов. Знать методы математического
анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии, компьютерное проектирование, основы и
этапы проектирования машиностроительного и нефтегазо-промыслового оборудования, пакеты
прикладных программ, используемые для расчета параметров приборов.
Руководитель программы: Черкасов Ю.Б.
Кафедра: Транспорт и сервис
SBKN 3218 Станоктар бөлшектерін құрастыру негіздері
Пререквизиттер: Бөлшектер және машиналардың түйiндерiнiң жобалауының негiзi
Постреквизиттер: Кескіш құралдар, Машинажсаудағы технологиялық процестер
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Мақсаты: Пәндерді оқыту мақсаты - білімді беру, машина құрастыруда қолданылатын
машиналық компоненттерді жобалау дағдыларын қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Машина құралдарының классификациясы. Жұмыстарды және
машиналық элементтерді монтаждау. Машина бөлшектері. Аспаптардың бланкілерін және қысқыш
құрылғыларын (элементтерін) бекіту. Қысқыш механизмдер. Бекіту механизмдерін орнату (СПМ).
Құрылғылардың механизацияланған дискілері. Кесу құралының орнын үйлестіретін құрылғылар.
Машина бөлшектерінің қосалқы элементтері. Технологиялық жабдықтарды жобалау.
Оқыту нәтижелері: Машиналар бөлшектерін білу, оларды орнату үшін бөлшектер мен
элементтерді қорғау принциптері. Машинаны және оның элементтерін дұрыс таңдауға, сондай-ақ
жаңа машина құрылыстарын есептеуге қатысты шешімдер қабылдау мүмкіндігі. Машинаны және
оның элементтерін таңдау кезінде дұрыстығы туралы пікір білдіру; материалды өңдеу саласындағы
алдыңғы қатарлы ғылыми-техникалық жетістіктер негізінде өңдеу технологиясының шарттары мен
жұмыс режимдері бойынша шешімдер қабылдау үшін кесу. Жекелеген конструкцияларды дамытудан
нысаналы кешендерді стандарттау мен бекіту жүйелеріне көшуді ұйымдастыру, ең жаңа
технологиялық жабдықты жоспарлау және енгізу әдістерін жетілдіру және стандарттау, сондай-ақ
кәсіпорындарда өнімдерді өндіруді игеру.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OKDS 3218 Основы конструирования деталей станков
Пререквизиты: Основы проектирования деталей и узлов машин
Постреквизиты: Режущий инструмент, Технологические процессы машиностроения
Цель изучения: Целью преподавания дисциплины является дать знания, привить навыки
конструирования деталей станков применяемых в производстве станков.
Краткое содержание курса: Классификация станков. Установка заготовок и элементы
станков. Конструкции деталей станков. Закрепление заготовок и зажимные устройства (элементы)
приспособлений.
Зажимные
механизмы.
Установочно-зажимные
механизмы
(УЗМ).
Механизированные приводы приспособлений. Устройства, координирующие положение режущего
инструмента. Вспомогательные элементы деталей станков. Проектирование технологической
оснастки.
Результаты обучения: Знание деталей станков, принципов закрепления детали и элементов
для их установки. Умение принятия решений связанных с правильным выбором станка и его
элементов, а также расчет новых конструкций станков. Выражение суждений о правильности выбора
станка и его элементов в условиях изготовления детали; на основании передовых научнотехнических достижений в области обработки материалов резанием принимать решения по условиям
и режимам операционных технологий механической обработки. Умение организовать переход от
разработки отдельных конструкций к стандартизации целевых комплексов и систем оснастки,
совершенствование и стандартизация методов планирования и внедрения новейшей технологической
оснастки и освоения производства изделий на предприятиях.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ATB 3219 Ауылшаруашылық техникасының беріктігі
Пререквизиттер: Ауылшаруашылық техникасын қолдану.
Постреквизиттер: Тракторлар және автомобильдер, Агроинженерлік жүйелерін моделдеу.
Мақсаты: студенттерді жалпы әдіснамалық көзқарас мәселелерін шешу машиналардың
сенімділігін және олардың негізінде әзірлеуге және жүзеге асыруға қолдау жөніндегі іс-шаралар
қалпына келтіру және ресурсқа көлік техникасын.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негіздері сенімділігі және машина жөндеу.
Машиналарды жұмысқа қабілеттілігі. Машиналарды жұмысқа қабілеттілігі. Ілімнің негіздері туралы
үйкелген. Тозуына жол бермейді және тозуы. Тозуына жол бермейді және тозуы. Сенімділікті
есептеу. Сенімділік көрсеткіштері. Диагностика және болжам сенімділігі.
Оқыту нәтижелері: түсінігі болуы тиіс іс-шаралар туралы сенімділігін арттыру жөніндегі
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машиналарды; жеткілікті дайындау үшін білім алу саласында озық технологиялар; анықтай
экономикалық сенімділік көрсеткіштері. Анықтай білу және арттыру сенімділік көрсеткіштері.
Бағдарлама жетекшісі: Рахимова Д.Б.
Кафедра: Көлік және сервис
NSHT 3219 Надежность сельскохозяйственной техники
Пререквизиты: Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
Постреквизиты: Тракторы и автомобили, Моделирование агроинженерных систем.
Цель изучения: научить студентов общему методологическому подходу к решению вопросов
надежности машин и на их основе разрабатывать и осуществлять мероприятия по поддержанию и
восстановлению работоспособности и ресурсу транспортной техники.
Краткое содержание курса: Введение. Основы надежности и ремонта машин.
Работоспособность машин. Работоспособность машин. Основы учения о трении. Изнашивание и
износ. Изнашивание и износ. Расчет надежности. Показатели надежности. Диагностика и прогноз
надежности.
Результаты обучения: иметь представление о мероприятиях по повышению надежности
машин; иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых технологий;
уметь определять экономические показатели надежности. Уметь определять и повышать показатели
надежности.
Руководитель программы: Бобков С.И.
Кафедра: Транспорт и сервис
AZh 3219Автоматталған жүйелер
Пререквизиттер: Дайындаманы жобалау және өндіру, Бөлшектер және машиналардың
түйiндерiнiң жобалауының негiзi
Постреквизиттер: Электротехника және электроника негізі
Мақсаты: студенттерді негізгі ұғымдары, функциялары, құрылымы, жіктеуге және жүйелік
принциптеріне басқарудың автоматтандырылған жүйелері. Жобалау автоматтандырылған басқару
жүйелерін нақты кәсіпорындар.
Курстың қысқаша мазмұны: автоматтандырылған жүйелер туралы Жалпы мәліметтер.
Технологиясы және жобалау әдістері АБЖ. Сипаттамалары АБЖ. Жіктелуі, түрлері мен санаттары
АБЖ. Электрондық құралдар қолдауды қамтамасыз ету АБЖ. Технологиялық процестермен
автоматтандырылған басқару жүйелері машина жасау өндірісі. Технология өнеркәсіптік жобалау ТП
АБЖ. Қазіргі заманғы әдіснамасы жобалау ТП АБЖ. Іске асыру АБЖ жүйесінде, өндірістік
қамтамасыз ету.
Оқыту нәтижелері: физикалық қағидаттарын Білу, олардың салынуда, заманауи
құрылғылары мен элементтері, олардың жіктелуі мен сипаттамалары. Дұрыс таңдап білу
ерекшеліктері мен параметрлері элементтерін және құрылғыларын, автоматтандыру және басқару
жүзеге асыру; жүйелік талдау, техникалық жүйелер, технологиялық процестерді және өндірістерді.
Жеткізе алатын пайымдаулар мәселелері бойынша технологиялық процестің автоматтандыру.
Ұйымдастыра білу басқармасы автоматтандырылған жүйесіне сүйене отырып, ғылыми көзқарас. Білу
өзгертуге білу технологиялық негіздерін, өндірістің жаңа контексінде.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
AS 3219 Автоматизированные системы
Пререквизиты: Проектирование и производство заготовок, Основы проектирования деталей
и узлов машин
Постреквизиты: Электротехника и основы электроники
Цель изучения: ознакомить студентов с основными понятиями, функциями, структурой,
классификацией и системными принципами автоматизированных систем управления.
Проектирование автоматизированных систем управления конкретных предприятий.
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Краткое содержание курса: Общие сведения об автоматизированных системах. Технологии
и методы проектирования АСУ. Характеристики АСУ. Классификация, типы и категории АСУ.
Электронные средства обеспечения поддержки АСУ. Автоматизированные системы управления
технологическими процессами машиностроительного производства. Технологии промышленного
проектирования АСУ ТП. Современная методология проектирования АСУ ТП. Реализация АСУ в
системе производственного обеспечения.
Результаты обучения: Знание физических принципов, на которых строятся современные
элементы и устройства, их классификация и характеристики. Правильно выбирать и знать
особенности и параметры элементов и устройств автоматизации, и управления; осуществлять
системный анализ технических систем, технологических процессов и производств. Умение выражать
суждения по вопросам автоматизации технологического процесса. Умение организовать управление
автоматизированной системой, опираясь на научный подход. Умение модифицировать знание
технологических основ производства в новом контексте.
Руководитель программы: Войцеховская О.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KKM 3220 Көтергіш-көлік машиналар
Пререквизиттер: Материалдар кедергісі
Постреквизиттер: Материалдарды өңдеу және дайындаутехнологиясы
Мақсаты: дайындау, заманауи мобильді қабілетті маман игеруге күрделі және
быстроизменяющейся техниканы дамытып, студенттің кеңінен инженерлік ойлау және
шығармашылық қорытынды жасау мақсатында адами түйсік.
Курстың қысқаша мазмұны: Құрамдас элементтері, конвейерлердің икемді тарту органы;
Таспалық конвейерлер; Шынжырлы конвейерлер; Скребково-шөмішті, шөмішті және люлечные
конвейерлер; Элеваторлар. Конвейерлер жоқ тартқыш элементтің; Қосалқы құрылғылар;
Гидравликалық және пневматикалық көлік; Аспалы арқанды жолдар; жүк Көтергіш крандар.
Көтергіш крандар, құрылыс мақсаттағы; Манипуляторлар. Роботтар; Автомобиль, теміржол, су
көлігі, құбыр көлігі.
Оқыту нәтижелері: Білу теориялық негіздерін жобалау, жүк көтергіш машиналар; жалпы
принциптері тексеру есеп айырысу және жүк машиналары. Жеткізе алатын ой пікірлер және
пайдалану жөніндегі сол немесе өзге де сындарлы шешу. Білу және тұжырымдауға тартуға белгілі бір
инженерлік дағдысын, оның шешімі. Өз бетінше өзгертуге өндірістік процестер мен дағдыларын
дамыту логикалық ойлау, қолдану, компьютерлік бағдарламаны орындау үшін сызбалар бөлшектер.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PTM 3220 Подъемно-транспортные машины
Пререквизиты: Сопротивление материалов
Постреквизиты: Технология производства и обработки материалов
Цель изучения: подготовить современного мобильного специалиста, способного к освоению
сложной и быстроизменяющейся техники, развить у студента широкое инженерное мышление и
творческую интуицию.
Краткое содержание курса: Составные элементы конвейеров с гибким тяговым органом;
Ленточные конвейеры; Цепные конвейеры; Скребково-ковшовые, ковшовые и люлечные конвейеры;
Элеваторы. Конвейеры без тягового элемента; Вспомогательные устройства; Гидравлический и
пневматический транспорт; Подвесные канатные дороги; Грузоподъёмные краны. Подъемные краны
строительного назначения; Манипуляторы. Роботы; Автомобильный, железнодорожный, водный,
трубопроводный транспорт.
Результаты обучения: Знание теоретических основ проектирования грузоподъемных машин;
общие принципы проверочных расчетов грузовых машин. Умение выражать мысли и суждения по
использованию тех или иных конструктивных решении. Умение сформулировать и привлечь
определенного инженерного навыка к ее решению. Умение самостоятельно модифицировать
производственные процессы и развивать навыки логического мышления, применять компьютерное

56

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
программы для выполнения чертежей детали.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KK 3220 Көтергіш кондырғылар
Пререквизиттер: Серпiмдiлiк және берiктiк теориясы
Постреквизиттер: Көлік жөңдеу материалдары
Мақсаты: оқушылардың теориялық білімдерін, практикалық дағдыларын пысықтауға, өз
құзыреті мүмкіндік беретін келесідей түрлерін орындай алады: өндірістік-технологиялық; жобалық;ғылыми-зерттеушілік;-ұйымдастыру-басқарушылық.
Курстың қысқаша мазмұны: Құрамдас элементтері, конвейерлердің икемді тарту органы;
Таспалық конвейерлер; Шынжырлы конвейерлер; Скребково-шөмішті, шөмішті және люлечные
конвейерлер; Элеваторлар. Конвейерлер жоқ тартқыш элементтің; Қосалқы құрылғылар;
Гидравликалық және пневматикалық көлік; Аспалы арқанды жолдар; жүк Көтергіш крандар.
Көтергіш крандар, құрылыс мақсаттағы; Манипуляторлар. Роботтар; Автомобиль, теміржол, су
көлігі, құбыр көлігі.
Оқыту нәтижелері: Білу теориялық негіздерін жобалау, жүк көтергіш машиналар мен
қондырғыларды білу сене жалпы принциптері жүк көтергіш машиналар және қондырғылар. Білу
білдіруге, ой-пікірлер және пайдалану жөніндегі сол немесе өзге де көтергіш қондырғылар: қолдана
Білу, әр түрлі түрлерін, жүк көтергіш қондырғылар мен машиналардың әртүрлі түрлері, өндіріс өз
бетімен өзгертуге өндірістік процестер мен дағдыларын дамыту логикалық ойлау, қолдану,
компьютерлік бағдарламаны орындау үшін сызбалар бөлшектер.
Бағдарлама жетекшісі: Алдабергенов А.К.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PU 3220 Подъемные установки
Пререквизиты: Теория упругости и прочности
Постреквизиты: Материалы для ремонта автомобилей
Цель изучения: формирование теоретических знаний, практических навыков, выработать
компетенции, которые дают возможность выполнять следующие виды профессиональной
деятельности:
производственно-технологическую;
проектную;
научно-исследовательскую;
организационно-управленческую.
Краткое содержание курса: Составные элементы конвейеров с гибким тяговым органом;
Ленточные конвейеры; Цепные конвейеры; Скребково-ковшовые, ковшовые и люлечные конвейеры;
Элеваторы. Конвейеры без тягового элемента; Вспомогательные устройства; Гидравлический и
пневматический транспорт; Подвесные канатные дороги; Грузоподъёмные краны. Подъемные краны
строительного назначения; Манипуляторы. Роботы; Автомобильный, железнодорожный, водный,
трубопроводный транспорт.
Результаты обучения: Знание теоретических основ проектирования грузоподъемных машин
и установок умение рассчитывать общие принципы грузоподъемных машин и установок. Уметь
выражать мысли и суждения по использованию тех или иных подъемных установок: Умение
применять различные виды грузоподъемных установок и машин в различных типах производства
умение самостоятельно модифицировать производственные процессы и развивать навыки
логического мышления, применять компьютерное программы для выполнения чертежей детали.
Руководитель программы: Алдабергенов А.К.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
AZhZh 3221 Автоматтандырылған жобалау жүйелері
Пререквизиттер: Мехатроника және робототехника негіздері
Постреквизиттер: Машинажасау технологиясы
Мақсаты: студенттерді практикалық пайдалану автоматтандырылған жобалау жүйелерінің
технологиялық процестері.
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Курстың қысқаша мазмұны: даму Тарихы, инженерлік және компьютерлік графика;
Құралы үшөлшемді модельдеу; Мәзір және құралдар тақтасын; сызбаның Геометриялық элементтері;
сызбаны Редакциялау; сызба элементтерін Қайта Ресімдеу; сызба Мәтін сызбада; қатты денелік
жобалау; сызбаға қайталайтын фрагментті Орналастыру; сызбаларды Стандарттау; Мәзір және
құралдар тақтасын бағдарламасы AutodeskInventor; қатты денелік жобалау бағдарламасы
AutodeskInventor;.
Оқыту нәтижелері: Білу, даму тарихын, инженерлік және компьютерлік графика. Білу ұсыну
туралы қазіргі заманғы даму тенденциялары әдістерін, құралдарын және технологиялық қамтамасыз
ету жүйелерін машина жасау өндірістерін; Білу әдістерін құру және зерттеу математикалық
модельдерді технологиялық процестерді компьютерлік техниканы қолдана Білу; формализовать
міндеттері әр түрлі кезеңдерін технологиялық жобалау және қолдана білу және озық әдістерін әзірлеу
және пайдалану САПР ТП.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
SAP 3221 Системы автоматизированного проектирования
Пререквизиты: Основы мехатроники и робототехники
Постреквизиты: Технология машиностроения
Цель изучения: подготовка студентов к практическому использованию систем
автоматизированного проектирования технологических процессов.
Краткое содержание курса: История развития инженерной компьютерной графики;
Средство трехмерного моделирования; Меню и панели инструментов; Геометрические элементы
чертежа; Редактирование чертежа; Преобразование элементов чертежа Оформление чертежей; Текст
на чертеже; Твердотельное проектирование; Вставка в чертеж повторяющихся фрагментов;
Стандартизация чертежей; Меню и панели инструментов программы AutodeskInventor;
Твердотельное проектирование в программе AutodeskInventor;.
Результаты обучения: Знание истории развития инженерной компьютерной графики. Знание
представления о современных тенденциях развития методов, средств и систем технологического
обеспечения машиностроительных производств; Знание методов создания и исследования
математических моделей технологических процессов с использованием компьютерной техники;
Умение формализовать задачи различных этапов технологического проектирования и уметь
использовать прогрессивные методы разработки и эксплуатации САПР ТП.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KZhZh 3221 Kомпьютерліқ жобалау жүйелері
Пререквизиттер: Индустриалдық робототехника
Постреквизиттер: Машинажсаудағы технологиялық процестер
Мақсаты: студенттерде базалық дайындау саласындағы компьютерлік жобалау мен
модельдеу радиоэлектрондық құралдарды қолдана отырып, стандартты қолданбалы бағдарламалар
пакеттерін үшін автоматтандырылған жобалау электрондық құрылғылар.
Курстың қысқаша мазмұны: даму Тарихы, инженерлік және компьютерлік графика.
Автоматтандырылған жобалау (АП) машиналардың бөлшектерін құрамдас бөлігі АЖЖ. Құрылымы
мен материалдық-техникалық негізі АЖЖ. Қамтамасыз ету түрлері және САПР: техникалық (ЭЕМ),
әдістемелік, математикалық, лингвистикалық және бағдарламалық, ақпараттық, ұйымдастырушылық
қамтамасыз ету. Қатты денелік модельдеу. Екіөлшемді. Негізгі бағыттары автоматтандыру
графикалық жұмыстарды жүргізу. Құру сызбасының. Графикалық примитивтер және олармен жұмыс
істеу. Қарапайым примитивтер. Күрделі примитивтер.
Оқыту нәтижелері: Білу негіздерін орындау бойынша инженерлік сызбаларды, шешім
инженерлік есептерді шығару арқылы плоскостного және кеңістіктік сурет бөлшектер. Құзыретті
болу пайдалану және қолдану бағдарламалық қамтамасыз ету, компьютерлік графика, жобалау
кезінде конструкторлық және технологиялық құжаттаманы қолдану конструкторлық жобалау
әдістерін машиналардың бөлшектерін; түсінуде мақсатын элементтер машиналар мен құрылыстар.
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Білу айтуға, дәлелді туралы қорытындыны ресімдеу сурет бұйымдар сызбадағы бақылауды жүзеге
асыру, дайындау сызу-конструкторлық құжаттарды ескере отырып, ЕСКД. Дағдыларын жетілдіру,
автоматтандырылған дайындық сызу-конструкторлық құжаттардың талаптарына сәйкес.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
SKP 3221 Системы компьютерного проектирования
Пререквизиты: Промышленная робототехника/
Постреквизиты: Технологические процессы машиностроения
Цель изучения: формирование у студентов базовой подготовки в области компьютерного
проектирования и моделирования радиоэлектронных средств с применением стандартных пакетов
прикладных программ для автоматизированного проектирования электронных устройств.
Краткое содержание курса: История развития инженерной компьютерной графики.
Автоматизированное проектирование (АП) деталей машин - составная часть САПР. Структура и
материально-техническая основа САПР. Виды обеспечения и САПР: техническое (ЭВМ),
методическое, математическое, лингвистическое и программное информационное, организационное
обеспечение. Твердотельное моделирование. Двухмерные системы. Основные направления
автоматизации графических работ. Создание чертежа. Графические примитивы и работа с ними.
Простые примитивы. Сложные примитивы.
Результаты обучения: Знание основ по выполнению инженерных чертежей, решение
инженерных задач посредством плоскостного и пространственного изображения деталей. Быть
компетентными в использовании и применении программного обеспечения компьютерной графики
при проектировании технологической и конструкторской
документации,
в
применение
конструкторских методов проектирования деталей машин; в понимании предназначения элементов
машин и сооружений. Умение высказывать мотивированное заключение об оформления изображения
изделия на чертеже, осуществление контроля подготовки чертёжно-конструкторских документов с
учетом ЕСКД. Совершенствование навыков автоматизированной подготовки чертёжноконструкторских документов соответственно требованиям предприятия.
Руководитель программы: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
Tep 3222 Теплотехника
Пререквизиттер: Метал өңдеуішстаноктар
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік
Мақсаты: Өндірістік үрдістерде жылу инженерлік білімдерін қолдануға, қолданбалы білімге
және осы салада ғылыми тұрғыдан негізделе алатын бакалавр мамандарын даярлау.
Курстың қысқаша мазмұны: Термодинамика. Жұмыс денесі. Жылуы. Термодинамикалық
параметрлер мен процестер. Термодинамиканың бірінші заңы. Негізгі газ процестері.
Термодинамиканың екінші заңы. Су буы мен ылғалды ауа. Цикл жылу қозғалтқыштар мен
қондырғылар.
Оқыту нәтижелері: Білу және түсіну жылутехникалық әдістерін шешу үшін әр түрлі
өндірістік мәселелерді шешу. Қолдану білімдері мен әдістерін, мүмкіндік беретін талдау нәтижелері
практикалық қызметтің осы сала. Жеткізе алатын ой пікірлер және пайдалану жөніндегі сол немесе
өзге де техникалық әдістерін, міндеттерді шешу кезінде білу, тұжырымдау және тарту белгілі бір
жылутехникалық заңдар мен ұғымдар алға қойылған міндеттерді шешу. Өз бетімен игеретін білімдер
саласында жылу техникасы және аралас ғылымдар, дағдыларын дамыту және ойлау қабілетін,
қолдануға негізгі есептерін компьютерлік шешу жылутехниканың.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Tep 3222 Теплотехника
Пререквизиты: Металлобрабатывающие станки
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Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции
Цель изучения: Подготовка специалистов - бакалавров способных использовать
теплотехнические знания в производственных процессах, опираясь на знаниях прикладного
характера и научный подход в данной отрасли.
Краткое содержание курса: Термодинамика. Рабочее тело. Теплота. Термодинамические
параметры и процессы. Первый закон термодинамики. Основные газовые процессы. Второй закон
термодинамики. Водяной пар и влажный воздух. Циклы тепловых двигателей и установок.
Результаты обучения: Знание и понимание теплотехнических методов для решения
разнообразных производственных задач. Применение знаний и методов, позволяющих анализировать
результаты практической деятельности в данной отрасли. Умение выражать мысли и суждения по
использованию тех или иных теплотехнических методов при решении задач, умение сформулировать
и привлечь определенные теплотехнические законы и понятия к решению поставленных задач.
Умение самостоятельно осваивать знания в области теплотехники и смежных наук, развивать навыки
логического мышления, применять компьютерное решение основных задач теплотехники.
Руководитель программы: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика и машиностроение
TN 3222 Термодинамика негіздері
Пререквизиттер: Метал кескішстаноктар
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік
Мақсаты: Беруге негізгі термодинамика заңдарын тең салмақты процестердің
термодинамикалық қасиеттерін макроскопиялық жүйелердің негізгі эксперименттік заңдылықтар
негізінде жатқан заңдар термодинамика, статистикалық әдістерін сипаттау классикалық және
кванттық макроскопиялық жүйелердің, байланыс заңдар термодинамика және статистикалық
әдістерін сипаттау, сондай-ақ студенттерде білімдерді модельдеуге мүмкіндік беретін
термодинамикалық құбылыстар және жүргізуге сандық есептеулер тиісті физикалық шама
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Пәні және әдісі термодинамика. Негізгі ұғымдар мен
анықтамалар. Технологиялық схемасы бу циклінің және міндет техникалық термодинамика.
Термодинамиканың бірінші бастамасы. Ішкі энергия күй функциясы. Теңдеулер термодинамиканың
бірінші бастамасы. Түсінігі энтальпия. Жеке туындылары ішкі энергиясы. Термодинамикалық
процестері идеалды газ. Түсінігі равновесного, обратимого процестер. Дөңгелек процестер (циклдер).
Идеал газ: теңдеуі және диаграммалары жай-күйін, негізгі заңдары, тәжірибе Джоуль, Майер теңдеуі.
Термодинамиканың екінші бастамасы.
Оқыту нәтижелері: Білу және түсіну жылутехникалық әдістерін шешу үшін әр түрлі
өндірістік мәселелерді шешу. Қолдану білімдері мен әдістерін, мүмкіндік беретін талдау нәтижелері
практикалық қызметтің осы сала. Жеткізе алатын ой пікірлер және пайдалану жөніндегі сол немесе
өзге де техникалық әдістерін, міндеттерді шешу кезінде білу, тұжырымдау және тарту белгілі бір
жылутехникалық заңдар мен ұғымдар алға қойылған міндеттерді шешу. Өз бетімен игеретін білімдер
саласында жылу техникасы және аралас ғылымдар, дағдыларын дамыту және ойлау қабілетін,
қолдануға негізгі есептерін компьютерлік шешу жылутехниканың.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OT 3222 Основы термодинамики
Пререквизиты: Металлорежущие станки
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции
Цель изучения: Дать знание основных законов термодинамики равновесных процессов,
термодинамических
свойств
макроскопических
систем,
основных
экспериментальных
закономерностей, лежащих в основе законов термодинамики, статистических методов описания
классических и квантовых макроскопических систем, связи законов термодинамики и статистических
методов описания, а также формирование у студентов знаний и умений, позволяющих моделировать
термодинамические явления и проводить численные расчеты соответствующих физических величин
Краткое содержание курса: Введение. Предмет и метод термодинамики. Основные понятия
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и определения. Технологическая схема паросилового цикла и задача технической термодинамики.
Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия как функция состояния. Уравнения первого
начала термодинамики. Понятие энтальпии. Частные производные внутренней энергии.
Термодинамические процессы идеального газа. Понятие равновесного, обратимого процессов.
Круговые процессы (циклы). Идеальный газ: уравнение и диаграммы состояния, основные законы,
опыт Джоуля, уравнение Майера. Второе начало термодинамики.
Результаты обучения: Знание и понимание теплотехнических методов для решения
разнообразных производственных задач. Применение знаний и методов, позволяющих анализировать
результаты практической деятельности в данной отрасли. Умение выражать мысли и суждения по
использованию тех или иных теплотехнических методов при решении задач, умение сформулировать
и привлечь определенные теплотехнические законы и понятия к решению поставленных задач.
Умение самостоятельно осваивать знания в области теплотехники и смежных наук, развивать навыки
логического мышления, применять компьютерное решение основных задач теплотехники.
Руководитель программы: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика и машиностроение
EN 3223 Электротехника негіздері
Пререквизиттері: Технологиялық процестерді автоматтау және автоматтандырудың
негіздері
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: Электротехниканың негіздері бойынша қажетті білім деңгейін меңгеру,
профильдік және арнайы пәндерді меңгеруді жеңілдетеді.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе және пән проблема. Электротехника. Электр тізбегінің
DC. Электр тізбегінің AC. Үш фазалы айнымалы ток тізбегі. Өтпелі кезеңдер. Электр өлшеу.
процесінің автоматтандырылған бақылау тұз тоқыма өнеркәсібі параметрлері. Автоматты басқару
жүйелері және технологиялық процестерді басқару.
Оқыту нәтижесі: Электр тізбектерінің негізгі заңдарын, тұрақты және айнымалы ток, электр
машиналар мен аппаратура негізгі сипаттамалары, электрондық құрылғылардың физикалық
негіздерін білу. схемасын оқып және қарапайым электр тізбектерін жинау, электр жабдықтары,
электр тізбектерінің параметрлерін зерттеуге қолдана алады. оқу және анықтама әдебиеттерінің
электротехника пайдаланыңыз. процесс параметрлерін бақылау және басқару үшін техникалық
құралдарды пайдалана алады үшін. автоматты басқару жүйелерін сапасын бағалау әдістерін
пайдаланыңыз.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OE 3223 Основы электротехники
Пререквизиты: Основы автоматики и автоматизация технологических процессов
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Профессиональная деятельность
Цель изучения: Овладение необходимым объемом знаний по основам электротехники,
способствующих усвоению профилирующих и специальных дисциплин.
Краткое содержание курса: История развития электротехники как науки, об основных законах
электротехники (Ома, Кирхгофа), многообразии и применения электроэнергетики в жизни.
Результаты обучения: Понимание и знание основ электротехники. Применение
установившихся и переходных процессов в электрических и магнитных цепях. Умение выражать
мысли и суждения по использованию тех или иных конструктивных решении. Умение
сформулировать и привлечь определенные инженерные мысли к ее решению. Умение
самостоятельно модифицировать производственные процессы и развивать навыки логического
мышления, применять компьютерное программы для выполнения макетов машин.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EEN 3223 Электротехника және электроника негізі
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Пререквизиттері: Автоматталған жүйелер
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: : зерттеу, бір фазалы және үш фазалы синусоидалы линиялық электр
тізбектерді де сапалық және сандық құрылған процестер.
Курстың қысқаша мазмұны: Электр DC тұйықталу. Бірфазалы синусоидалы токтың электр
тізбектері. Үш фазалы тізбектер. сызықты электрлік тізбектерде өтпелі. Электромагниттік
құрылғылар және трансформаторлар. Тікелей ағымдағы машиналар. Асинхронды және синхронды
машиналар. Жартылай өткізгіш аспаптар. Күшейткіш кезеңдері. ортақ эмитент ортақ коллекторын
және ортақ базасын күшейтетін. құрылғыны қосу. Сандар мен арифметикалық кодтау ақпарат.
Оқыту нәтижесі: электротехника және электроника негізгі ұғымдар, теориялар мен
принциптерін білу. әр түрлі жобалық шешімдердің пайдалану үшін электротехника және электроника
саласындағы ойлары мен пікірлерін білдіру мүмкіндігі болуы. электротехника және электроника
саласындағы проблеманы тұжырымдау, оны шешу үшін іс-шараларды үйлестіру мүмкіндігіне ие
болу үшін. электротехника және электроника саласындағы өз білімдерін толтыру және логикалық
ойлау дағдыларын дамытуға қабілетті болу үшін.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EOE 3223 Электротехника и основы электроники
Пререквизиты: Автоматизированные системы
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Профессиональная деятельность
Цель изучения: Целью работы является закрепление теоретических знаний и приобретение
навыков расчета электрических цепей
Краткое содержание курса: Линейные электрические цепи. Трансформаторы. Электрические
машины. Электрические измерения. Основы электроники.
Результаты обучения: Понимание и знание основных понятий, теорий и принципов
электротехники и электроники Применение установившихся и переходных процессов в электрических
и магнитных цепях. Умение выражать мысли и суждения в области электротехники и электроники по
использованию тех или иных конструктивных решении Умение сформулировать задачу в области
электротехники и электроники и координировать действия по ее решению Умение самостоятельно
пополнять знания в области электротехники и электроники и развивать навыки логического
мышления.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KT 3305 Кесу теориясы
Пререквизиттер: Метал өңдеуішстаноктар
Постреквизиттер: Кесуқұралдары мен қосалқы құралдарды жобалау және өндірісін шығару
Мақсаты: Кесу теориясы туралы студенттердің білімін білу; атап айтқанда кескіш құрал мен
материалға байланысты материалды өңдеу кезінде, сондай-ақ кесу жылдамдығы мен әртүрлі
салқындатқыш сұйықтықтарды қолдану кезінде кездесетін түрлі құбылыстар.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Құрал кесетін материалдар. Көміртекті және
легирленген құрама болаттар. Жоғары жылдамдықтағы болат. Қатты қорытпалар (цемент және
минералды керамика). Өте қатты құралдар. Кесу құралдары. Кескіш. Түйістердің түрлері. Құралдың
геометриясы. Drill. Оқу түрлері. Бұрғылау геометриясы. Кескіш. Жонғылық кескіштің түрлері.
Кескіштің геометриясы. Өңдеу процесінің физикалық негіздері. Кесу құралының тозуы және
беріктігі. Металл кесу кезінде деформация. Чипстердің қалыңдату коэффициенті. Салыстырмалы
жылжу. Кесу аймағындағы байланыс процестері. Наростообразование. Кесу процесінің механикасы.
Оқыту нәтижелері: Материалды қайта өңдеу саласында білім алуға және проблемаларды
шешуге жеткілікті оқыту керек. Материалды өңдеу процесі саласындағы проблеманы және оны шешу
жолдарын көрсету қабілетін қалыптастыруға дайын болыңыз; кескіш кескіш құралдарды және
олардан жасалған материалды геометриялық параметрлері, кесу режимдері, механо-физика-
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химиялық негіздері мен кесу үрдісі кезінде пайда болған құбылыстар негізінде таңдаудың
дұрыстығын негіздей білу.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TR 3305 Теория резания
Пререквизиты: Металлобрабатывающие станки
Постреквизиты: Проектирование и производство режущего инструмента и приспособлений
Цель изучения: Получение знаний студентами о теории резании; а именно различные виды
явлений происходящие в процессе обработки материала зависящие от режущего инструмента и
материала из которого он изготовлен, а также скорости резания и применения различных
охлаждающих жидкостей.
Краткое содержание курса: Введение. Инструментальные режущие материалы.
Углеродистые и легированные инструментальные стали. Быстрорежущие стали. Твердые сплавы
(металлокерамика и минераллокерамика). Сверхдвердые инструментальные материалы. Режущий
инструмент. Резец. Виды резцов. Геометрия резца. Сверло. Виды сверл. Геометрия сверла. Фреза.
Виды фрез. Геометрия фрезы. Физические основы процесса обработки. Износ и стойкость режущего
инструмента. Деформация металла при резании. Коэффициент утолщения стружки. Относительный
сдвиг. Контактные процессы в зоне резания. Наростообразование. Механика процесса резания.
Результаты обучения: Иметь достаточную подготовку для дальнейшего приобретения
знаний и решения задач в области материалообработки. Иметь готовность сформулировать проблему
в области процесса обработки материала и способность показать пути её решения; уметь
обосновывать правильность выбора режущего инструмента и материала из которого он изготовлен,
на основе геометрических параметров, режимов резания, механо- физико- химических основ и
явлений происходящих в процессе резания.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MON 3305 Мaтериалдарды өңдеу негіздері
Пререквизиттер: Метал кескішстаноктар
Постреквизиттер: Кескіш құралдар
Мақсаты: басты мақсаты-пән сатып алу болып табылады болашақ мамандардың теориялық
білімдерін қажетті одан әрі зерттеу үшін инженерлік пәндерді меңгеру туралы мәліметтерді металл
және металл емес материалдардың, технологиялық өңдеу тәсілдері, қолданылатын техникасы,
сондай-ақ әдістерін термиялық өңдеуге байланысты, қасиеттерін, химиялық құрамын, құрылымын
материал.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Конструкциялық материалдар машина жасау. Негізгі
металдар мен қорытпаларды зерттеу әдістері. Теориясының негіздері, термиялық өңдеу. Алу
технологиясы және дайындаманы өңдеу. Технологиясы бұйымдарын өндіру металл емес материалдар
мен ұнтақтарды. Дәнекерлеу өндірісінің технологиясы. Өңдеу технологиясы материалдарды кесумен.
Оқыту нәтижелері: түсінігі болуы керек: арасындағы байланысты құрылымы, құрамы,
құрылымы және қасиеттері; материалдардың қасиеттері туралы материалдарды анықтайтын, олардың
қызметтік жарамдылығын.Білуге физикалық мәні құбылыстардың әсері кезінде әр түрлі факторлар
жағдайында, өндірістің және пайдалану, әсері осы факторлардың физикалық, химиялық,
технологиялық және басқа да материалдардың қасиеті; арасындағы тәуелділік құрылымы, құрамы,
құрылымы және қасиеттері бар материалдардың сипаттамалары; материалдарды анықтайтын,
олардың қызметтік жарамдылығын түрлі конструкцияларда негізгі оларды анықтау әдістері; білу,
дұрыс таңдау конструкционный материал болып тағайындалсын, оның термиялық өңдеуге алу
мақсатында берілген құрылымы мен қасиеттері.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OOM 3305 Основы обработки материалов
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Пререквизиты: Металлорежущие станки
Постреквизиты: Режущий инструмент
Цель изучения: главной целью дисциплины является приобретение
будущими
специалистами теоретических знаний, необходимых для дальнейшего изучения инженерных
дисциплин, усвоение сведений о металлических и неметаллических материалах, технологических
способах обработки применяемых в технике, а также методов термической обработки в
зависимости от свойств, химического состава, структуры материала.
Краткое
содержание
курса:
Введение.
Конструкционные
материалы
в
машиностроении.
Основные методы исследования металлов и сплавов. Основы теории
термической обработки. Технология получения и обработки заготовок. Технология
производства изделий из неметаллических материалов и порошков. Технология сварочного
производства. Технология обработки материалов резанием.
Результаты обучения: иметь представление: о зависимости между строением, составом,
структурой и свойствами материалов; о свойствах материалов, определяющих их служебную
пригодность.Знать физическую сущность явлений, происходящих при воздействии различных
факторов в условиях производства и эксплуатации, влияние этих факторов на физические,
химические, технологические и другие свойства материалов; зависимость между строением,
составом, структурой и свойствами материалов; характеристики материалов, определяющих их
служебную пригодность в различных конструкциях, основные методы их определения; уметь
правильно выбрать конструкционный материал, назначить его термическую обработку с целью
получения заданной структуры и свойств.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MG 3302 Машиналық графика
Пререквизиттері: Өзара ауыстырымдылық негіздері
Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәнеқорғау
Оқу мақсаты: : Студенттерге кеңістіктік ойлауды, сызбадағы ойларды теориялық тұрғыдан
сауатты айтуды, студенттерге машиналардың, механизмдер мен конструкциялардың сызбаларын
қалай орындауға және оқуға үйрету, дерексіз және логикалық ойлауды қолдана білуге үйрету
Курстың қысқаша мазмұны: Компьютерлік графиканың математикалық және алгоритмдік
негіздерін біліңіз. Нүктелік кескіннің алгоритмдерін біліңіз; кеңістіктік формалардың көрінісі:
геометриялық қайта құру, жасырын сызық және бетті жою алгоритмдері; көлеңкелі аудандарды
анықтау: компьютерлік графикалық аппаратура: кескін енгізу және визуализация құралдары:
графикалық дисплейлер; графикалық жүйелердің архитектурасы. Нақты үш өлшемді кескіндерді
жасау әдістерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: Кеңістіктік фигуралардың пішіні мен салыстырмалы орналасуына
байланысты есептерді графикалық түрде шеше білу; сызбаға сәйкес бөліктің пішінін анықтай білуге,
бөліктердің аксонометриялық проекцияларын құруға. Графикалық фигуралар мен модельдерді құру
туралы тұжырымдарды кәсіби коммуникацияда тұжырымдап, негіздеуге дайын болу; қолданыстағы
проблеманы шешуге сызбаны түрлендірудің тәсілдерін тұжырымдай және қолдана білу және оны
шешу жолдарын көрсете білу
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MG3302 Машинная графика
Пререквизиты: Основы взаимозаменяемости
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы
Цель изучения: Обучить студентов пространственному мышлению, теоретически
грамотному выражению мыслей на чертеже, научить студентов методам выполнения и чтения
чертежей машин, механизмов и сооружений, научить применять абстрактное и логическое мышление
Краткое содержание курса: Изучить математические и алгоритмические основы компьютерной
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графики. Изучить алгоритмы растровой графики; представление пространственных форм: геометрические
преобразования, алгоритмы удаления скрытых линий и поверхностей; определение затененных участков:
аппаратные средства компьютерной графики: средства ввода и визуализации изображений:
графическиедисплеи; архитектура графических систем. Овладеть методами создания реалистических
трехмерных изображений
Результаты обучения: Иметь навыки решения графическим способом задач, связанных с
формой и взаимным расположением пространственных фигур; уметь определять форму детали по
чертежу, строить аксонометрические проекции деталей. Иметь готовность сформулировать и
обосновать в профессиональном общении умозаключения о создании графических фигур и моделей;
уметь сформулировать и применить способы преобразования чертежа к решению сложившейся
задачи и способность показать пути её решения
Руководитель программы: Коваль И.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KKM 3220 Көтергіш-көлік машиналар
Пререквизиттер: Материалдар кедергісі
Постреквизиттер: Материалдарды өңдеу және дайындаутехнологиясы
Мақсаты: дайындау, заманауи мобильді қабілетті маман игеруге күрделі және
быстроизменяющейся техниканы дамытып, студенттің кеңінен инженерлік ойлау және
шығармашылық қорытынды жасау мақсатында адами түйсік.
Курстың қысқаша мазмұны: Құрамдас элементтері, конвейерлердің икемді тарту органы;
Таспалық конвейерлер; Шынжырлы конвейерлер; Скребково-шөмішті, шөмішті және люлечные
конвейерлер; Элеваторлар. Конвейерлер жоқ тартқыш элементтің; Қосалқы құрылғылар;
Гидравликалық және пневматикалық көлік; Аспалы арқанды жолдар; жүк Көтергіш крандар.
Көтергіш крандар, құрылыс мақсаттағы; Манипуляторлар. Роботтар; Автомобиль, теміржол, су
көлігі, құбыр көлігі.
Оқыту нәтижелері: Білу теориялық негіздерін жобалау, жүк көтергіш машиналар; жалпы
принциптері тексеру есеп айырысу және жүк машиналары. Жеткізе алатын ой пікірлер және
пайдалану жөніндегі сол немесе өзге де сындарлы шешу. Білу және тұжырымдауға тартуға белгілі бір
инженерлік дағдысын, оның шешімі. Өз бетінше өзгертуге өндірістік процестер мен дағдыларын
дамыту логикалық ойлау, қолдану, компьютерлік бағдарламаны орындау үшін сызбалар бөлшектер.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PTM 3220 Подъемно-транспортные машины
Пререквизиты: Сопротивление материалов
Постреквизиты: Технология производства и обработки материалов
Цель изучения: подготовить современного мобильного специалиста, способного к освоению
сложной и быстроизменяющейся техники, развить у студента широкое инженерное мышление и
творческую интуицию.
Краткое содержание курса: Составные элементы конвейеров с гибким тяговым органом;
Ленточные конвейеры; Цепные конвейеры; Скребково-ковшовые, ковшовые и люлечные конвейеры;
Элеваторы. Конвейеры без тягового элемента; Вспомогательные устройства; Гидравлический и
пневматический транспорт; Подвесные канатные дороги; Грузоподъёмные краны. Подъемные краны
строительного назначения; Манипуляторы. Роботы; Автомобильный, железнодорожный, водный,
трубопроводный транспорт.
Результаты обучения: Знание теоретических основ проектирования грузоподъемных машин;
общие принципы проверочных расчетов грузовых машин. Умение выражать мысли и суждения по
использованию тех или иных конструктивных решении. Умение сформулировать и привлечь
определенного инженерного навыка к ее решению. Умение самостоятельно модифицировать
производственные процессы и развивать навыки логического мышления, применять компьютерное
программы для выполнения чертежей детали.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
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Кафедра: Энергетики и машиностроения
KK 3220 Көтергіш кондырғылар
Пререквизиттер: Серпiмдiлiк және берiктiк теориясы
Постреквизиттер: Көлік жөңдеу материалдары
Мақсаты: оқушылардың теориялық білімдерін, практикалық дағдыларын пысықтауға, өз
құзыреті мүмкіндік беретін келесідей түрлерін орындай алады: өндірістік-технологиялық; жобалық;ғылыми-зерттеушілік;-ұйымдастыру-басқарушылық.
Курстың қысқаша мазмұны: Құрамдас элементтері, конвейерлердің икемді тарту органы;
Таспалық конвейерлер; Шынжырлы конвейерлер; Скребково-шөмішті, шөмішті және люлечные
конвейерлер; Элеваторлар. Конвейерлер жоқ тартқыш элементтің; Қосалқы құрылғылар;
Гидравликалық және пневматикалық көлік; Аспалы арқанды жолдар; жүк Көтергіш крандар.
Көтергіш крандар, құрылыс мақсаттағы; Манипуляторлар. Роботтар; Автомобиль, теміржол, су
көлігі, құбыр көлігі.
Оқыту нәтижелері: Білу теориялық негіздерін жобалау, жүк көтергіш машиналар мен
қондырғыларды білу сене жалпы принциптері жүк көтергіш машиналар және қондырғылар. Білу
білдіруге, ой-пікірлер және пайдалану жөніндегі сол немесе өзге де көтергіш қондырғылар: қолдана
Білу, әр түрлі түрлерін, жүк көтергіш қондырғылар мен машиналардың әртүрлі түрлері, өндіріс өз
бетімен өзгертуге өндірістік процестер мен дағдыларын дамыту логикалық ойлау, қолдану,
компьютерлік бағдарламаны орындау үшін сызбалар бөлшектер.
Бағдарлама жетекшісі: Алдабергенов А.К.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PU 3220 Подъемные установки
Пререквизиты: Теория упругости и прочности
Постреквизиты: Материалы для ремонта автомобилей
Цель изучения: формирование теоретических знаний, практических навыков, выработать
компетенции, которые дают возможность выполнять следующие виды профессиональной
деятельности:
производственно-технологическую;
проектную;
научно-исследовательскую;
организационно-управленческую.
Краткое содержание курса: Составные элементы конвейеров с гибким тяговым органом;
Ленточные конвейеры; Цепные конвейеры; Скребково-ковшовые, ковшовые и люлечные конвейеры;
Элеваторы. Конвейеры без тягового элемента; Вспомогательные устройства; Гидравлический и
пневматический транспорт; Подвесные канатные дороги; Грузоподъёмные краны. Подъемные краны
строительного назначения; Манипуляторы. Роботы; Автомобильный, железнодорожный, водный,
трубопроводный транспорт.
Результаты обучения: Знание теоретических основ проектирования грузоподъемных машин
и установок умение рассчитывать общие принципы грузоподъемных машин и установок. Уметь
выражать мысли и суждения по использованию тех или иных подъемных установок: Умение
применять различные виды грузоподъемных установок и машин в различных типах производства
умение самостоятельно модифицировать производственные процессы и развивать навыки
логического мышления, применять компьютерное программы для выполнения чертежей детали.
Руководитель программы: Алдабергенов А.К.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
AZhZh 3221 Автоматтандырылған жобалау жүйелері
Пререквизиттер: Мехатроника және робототехника негіздері
Постреквизиттер: Машинажасау технологиясы
Мақсаты: студенттерді практикалық пайдалану автоматтандырылған жобалау жүйелерінің
технологиялық процестері.
Курстың қысқаша мазмұны: даму Тарихы, инженерлік және компьютерлік графика;
Құралы үшөлшемді модельдеу; Мәзір және құралдар тақтасын; сызбаның Геометриялық элементтері;
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сызбаны Редакциялау; сызба элементтерін Қайта Ресімдеу; сызба Мәтін сызбада; қатты денелік
жобалау; сызбаға қайталайтын фрагментті Орналастыру; сызбаларды Стандарттау; Мәзір және
құралдар тақтасын бағдарламасы AutodeskInventor; қатты денелік жобалау бағдарламасы
AutodeskInventor;.
Оқыту нәтижелері: Білу, даму тарихын, инженерлік және компьютерлік графика. Білу ұсыну
туралы қазіргі заманғы даму тенденциялары әдістерін, құралдарын және технологиялық қамтамасыз
ету жүйелерін машина жасау өндірістерін; Білу әдістерін құру және зерттеу математикалық
модельдерді технологиялық процестерді компьютерлік техниканы қолдана Білу; формализовать
міндеттері әр түрлі кезеңдерін технологиялық жобалау және қолдана білу және озық әдістерін әзірлеу
және пайдалану САПР ТП.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
SAP 3221 Системы автоматизированного проектирования
Пререквизиты Основы мехатроники и робототехники.
Постреквизиты: Технология машиностроения
Цель изучения: подготовка студентов к практическому использованию систем
автоматизированного проектирования технологических процессов.
Краткое содержание курса: История развития инженерной компьютерной графики;
Средство трехмерного моделирования; Меню и панели инструментов; Геометрические элементы
чертежа; Редактирование чертежа; Преобразование элементов чертежа Оформление чертежей; Текст
на чертеже; Твердотельное проектирование; Вставка в чертеж повторяющихся фрагментов;
Стандартизация чертежей; Меню и панели инструментов программы AutodeskInventor;
Твердотельное проектирование в программе AutodeskInventor;.
Результаты обучения: Знание истории развития инженерной компьютерной графики. Знание
представления о современных тенденциях развития методов, средств и систем технологического
обеспечения машиностроительных производств; Знание методов создания и исследования
математических моделей технологических процессов с использованием компьютерной техники;
Умение формализовать задачи различных этапов технологического проектирования и уметь
использовать прогрессивные методы разработки и эксплуатации САПР ТП.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KZhZh 3221 Kомпьютерліқ жобалау жүйелері
Пререквизиттер: Индустриалдық робототехника.
Постреквизиттер: Машинажсаудағы технологиялық процестер
Мақсаты: студенттерде базалық дайындау саласындағы компьютерлік жобалау мен
модельдеу радиоэлектрондық құралдарды қолдана отырып, стандартты қолданбалы бағдарламалар
пакеттерін үшін автоматтандырылған жобалау электрондық құрылғылар.
Курстың қысқаша мазмұны: даму Тарихы, инженерлік және компьютерлік графика.
Автоматтандырылған жобалау (АП) машиналардың бөлшектерін құрамдас бөлігі АЖЖ. Құрылымы
мен материалдық-техникалық негізі АЖЖ. Қамтамасыз ету түрлері және САПР: техникалық (ЭЕМ),
әдістемелік, математикалық, лингвистикалық және бағдарламалық, ақпараттық, ұйымдастырушылық
қамтамасыз ету. Қатты денелік модельдеу. Екіөлшемді. Негізгі бағыттары автоматтандыру
графикалық жұмыстарды жүргізу. Құру сызбасының. Графикалық примитивтер және олармен жұмыс
істеу. Қарапайым примитивтер. Күрделі примитивтер.
Оқыту нәтижелері: Білу негіздерін орындау бойынша инженерлік сызбаларды, шешім
инженерлік есептерді шығару арқылы плоскостного және кеңістіктік сурет бөлшектер. Құзыретті
болу пайдалану және қолдану бағдарламалық қамтамасыз ету, компьютерлік графика, жобалау
кезінде конструкторлық және технологиялық құжаттаманы қолдану конструкторлық жобалау
әдістерін машиналардың бөлшектерін; түсінуде мақсатын элементтер машиналар мен құрылыстар.
Білу айтуға, дәлелді туралы қорытындыны ресімдеу сурет бұйымдар сызбадағы бақылауды жүзеге
асыру, дайындау сызу-конструкторлық құжаттарды ескере отырып, ЕСКД. Дағдыларын жетілдіру,
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автоматтандырылған дайындық сызу-конструкторлық құжаттардың талаптарына сәйкес.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
SKP 3221 Системы компьютерного проектирования
Пререквизиты: Промышленная робототехника
Постреквизиты: Технологические процессы машиностроения
Цель изучения: формирование у студентов базовой подготовки в области компьютерного
проектирования и моделирования радиоэлектронных средств с применением стандартных пакетов
прикладных программ для автоматизированного проектирования электронных устройств.
Краткое содержание курса: История развития инженерной компьютерной графики.
Автоматизированное проектирование (АП) деталей машин - составная часть САПР. Структура и
материально-техническая основа САПР. Виды обеспечения и САПР: техническое (ЭВМ),
методическое, математическое, лингвистическое и программное информационное, организационное
обеспечение. Твердотельное моделирование. Двухмерные системы. Основные направления
автоматизации графических работ. Создание чертежа. Графические примитивы и работа с ними.
Простые примитивы. Сложные примитивы.
Результаты обучения: Знание основ по выполнению инженерных чертежей, решение
инженерных задач посредством плоскостного и пространственного изображения деталей. Быть
компетентными в использовании и применении программного обеспечения компьютерной графики
при проектировании технологической и конструкторской
документации,
в
применение
конструкторских методов проектирования деталей машин; в понимании предназначения элементов
машин и сооружений. Умение высказывать мотивированное заключение об оформления изображения
изделия на чертеже, осуществление контроля подготовки чертёжно-конструкторских документов с
учетом ЕСКД. Совершенствование навыков автоматизированной подготовки чертёжноконструкторских документов соответственно требованиям предприятия.
Руководитель программы: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
Tep 3222 Теплотехника
Пререквизиттер: Метал өңдеуішстаноктар
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік
Мақсаты: Өндірістік үрдістерде жылу инженерлік білімдерін қолдануға, қолданбалы білімге
және осы салада ғылыми тұрғыдан негізделе алатын бакалавр мамандарын даярлау.
Курстың қысқаша мазмұны: Термодинамика. Жұмыс денесі. Жылуы. Термодинамикалық
параметрлер мен процестер. Термодинамиканың бірінші заңы. Негізгі газ процестері.
Термодинамиканың екінші заңы. Су буы мен ылғалды ауа. Цикл жылу қозғалтқыштар мен
қондырғылар.
Оқыту нәтижелері: Білу және түсіну жылутехникалық әдістерін шешу үшін әр түрлі
өндірістік мәселелерді шешу. Қолдану білімдері мен әдістерін, мүмкіндік беретін талдау нәтижелері
практикалық қызметтің осы сала. Жеткізе алатын ой пікірлер және пайдалану жөніндегі сол немесе
өзге де техникалық әдістерін, міндеттерді шешу кезінде білу, тұжырымдау және тарту белгілі бір
жылутехникалық заңдар мен ұғымдар алға қойылған міндеттерді шешу. Өз бетімен игеретін білімдер
саласында жылу техникасы және аралас ғылымдар, дағдыларын дамыту және ойлау қабілетін,
қолдануға негізгі есептерін компьютерлік шешу жылутехниканың.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Tep 3222 Теплотехника
Пререквизиты: Металлобрабатывающие станки
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции
Цель изучения: Подготовка специалистов - бакалавров

способных

использовать
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теплотехнические знания в производственных процессах, опираясь на знаниях прикладного
характера и научный подход в данной отрасли.
Краткое содержание курса: Термодинамика. Рабочее тело. Теплота. Термодинамические
параметры и процессы. Первый закон термодинамики. Основные газовые процессы. Второй закон
термодинамики. Водяной пар и влажный воздух. Циклы тепловых двигателей и установок.
Результаты обучения: Знание и понимание теплотехнических методов для решения
разнообразных производственных задач. Применение знаний и методов, позволяющих анализировать
результаты практической деятельности в данной отрасли. Умение выражать мысли и суждения по
использованию тех или иных теплотехнических методов при решении задач, умение сформулировать
и привлечь определенные теплотехнические законы и понятия к решению поставленных задач.
Умение самостоятельно осваивать знания в области теплотехники и смежных наук, развивать навыки
логического мышления, применять компьютерное решение основных задач теплотехники.
Руководитель программы: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика и машиностроение
TN 3222 Термодинамика негіздері
Пререквизиттер: Метал кескішстаноктар
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік
Мақсаты: Беруге негізгі термодинамика заңдарын тең салмақты процестердің
термодинамикалық қасиеттерін макроскопиялық жүйелердің негізгі эксперименттік заңдылықтар
негізінде жатқан заңдар термодинамика, статистикалық әдістерін сипаттау классикалық және
кванттық макроскопиялық жүйелердің, байланыс заңдар термодинамика және статистикалық
әдістерін сипаттау, сондай-ақ студенттерде білімдерді модельдеуге мүмкіндік беретін
термодинамикалық құбылыстар және жүргізуге сандық есептеулер тиісті физикалық шама
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Пәні және әдісі термодинамика. Негізгі ұғымдар мен
анықтамалар. Технологиялық схемасы бу циклінің және міндет техникалық термодинамика.
Термодинамиканың бірінші бастамасы. Ішкі энергия күй функциясы. Теңдеулер термодинамиканың
бірінші бастамасы. Түсінігі энтальпия. Жеке туындылары ішкі энергиясы. Термодинамикалық
процестері идеалды газ. Түсінігі равновесного, обратимого процестер. Дөңгелек процестер (циклдер).
Идеал газ: теңдеуі және диаграммалары жай-күйін, негізгі заңдары, тәжірибе Джоуль, Майер теңдеуі.
Термодинамиканың екінші бастамасы.
Оқыту нәтижелері: Білу және түсіну жылутехникалық әдістерін шешу үшін әр түрлі
өндірістік мәселелерді шешу. Қолдану білімдері мен әдістерін, мүмкіндік беретін талдау нәтижелері
практикалық қызметтің осы сала. Жеткізе алатын ой пікірлер және пайдалану жөніндегі сол немесе
өзге де техникалық әдістерін, міндеттерді шешу кезінде білу, тұжырымдау және тарту белгілі бір
жылутехникалық заңдар мен ұғымдар алға қойылған міндеттерді шешу. Өз бетімен игеретін білімдер
саласында жылу техникасы және аралас ғылымдар, дағдыларын дамыту және ойлау қабілетін,
қолдануға негізгі есептерін компьютерлік шешу жылутехниканың.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OT 3222 Основы термодинамики
Пререквизиты: Металлорежущие станки
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции
Цель изучения: Дать знание основных законов термодинамики равновесных процессов,
термодинамических
свойств
макроскопических
систем,
основных
экспериментальных
закономерностей, лежащих в основе законов термодинамики, статистических методов описания
классических и квантовых макроскопических систем, связи законов термодинамики и статистических
методов описания, а также формирование у студентов знаний и умений, позволяющих моделировать
термодинамические явления и проводить численные расчеты соответствующих физических величин
Краткое содержание курса: Введение. Предмет и метод термодинамики. Основные понятия
и определения. Технологическая схема паросилового цикла и задача технической термодинамики.
Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия как функция состояния. Уравнения первого
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начала термодинамики. Понятие энтальпии. Частные производные внутренней энергии.
Термодинамические процессы идеального газа. Понятие равновесного, обратимого процессов.
Круговые процессы (циклы). Идеальный газ: уравнение и диаграммы состояния, основные законы,
опыт Джоуля, уравнение Майера. Второе начало термодинамики.
Результаты обучения: Знание и понимание теплотехнических методов для решения
разнообразных производственных задач. Применение знаний и методов, позволяющих анализировать
результаты практической деятельности в данной отрасли. Умение выражать мысли и суждения по
использованию тех или иных теплотехнических методов при решении задач, умение сформулировать
и привлечь определенные теплотехнические законы и понятия к решению поставленных задач.
Умение самостоятельно осваивать знания в области теплотехники и смежных наук, развивать навыки
логического мышления, применять компьютерное решение основных задач теплотехники.
Руководитель программы: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика и машиностроение
EN 3223 Электротехника негіздері
Пререквизиттері: Технологиялық процестерді автоматтау және автоматтандырудың
негіздері
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: Электротехниканың негіздері бойынша қажетті білім деңгейін меңгеру,
профильдік және арнайы пәндерді меңгеруді жеңілдетеді.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе және пән проблема. Электротехника. Электр тізбегінің
DC. Электр тізбегінің AC. Үш фазалы айнымалы ток тізбегі. Өтпелі кезеңдер. Электр өлшеу.
процесінің автоматтандырылған бақылау тұз тоқыма өнеркәсібі параметрлері. Автоматты басқару
жүйелері және технологиялық процестерді басқару.
Оқыту нәтижесі: Электр тізбектерінің негізгі заңдарын, тұрақты және айнымалы ток, электр
машиналар мен аппаратура негізгі сипаттамалары, электрондық құрылғылардың физикалық
негіздерін білу. схемасын оқып және қарапайым электр тізбектерін жинау, электр жабдықтары,
электр тізбектерінің параметрлерін зерттеуге қолдана алады. оқу және анықтама әдебиеттерінің
электротехника пайдаланыңыз. процесс параметрлерін бақылау және басқару үшін техникалық
құралдарды пайдалана алады үшін. автоматты басқару жүйелерін сапасын бағалау әдістерін
пайдаланыңыз.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OE 3223 Основы электротехники
Пререквизиты: Основы автоматики и автоматизация технологических процессов
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, профессиональная деятельность
Цель изучения: Овладение необходимым объемом знаний по основам электротехники,
способствующих усвоению профилирующих и специальных дисциплин.
Краткое содержание курса: История развития электротехники как науки, об основных законах
электротехники (Ома, Кирхгофа), многообразии и применения электроэнергетики в жизни.
Результаты обучения: Понимание и знание основ электротехники. Применение
установившихся и переходных процессов в электрических и магнитных цепях. Умение выражать
мысли и суждения по использованию тех или иных конструктивных решении. Умение
сформулировать и привлечь определенные инженерные мысли к ее решению. Умение
самостоятельно модифицировать производственные процессы и развивать навыки логического
мышления, применять компьютерное программы для выполнения макетов машин.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EEN 3223 Электротехника және электроника негізі
Пререквизиттері: Автоматталған жүйелер
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Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: : зерттеу, бір фазалы және үш фазалы синусоидалы линиялық электр
тізбектерді де сапалық және сандық құрылған процестер.
Курстың қысқаша мазмұны: Электр DC тұйықталу. Бірфазалы синусоидалы токтың электр
тізбектері. Үш фазалы тізбектер. сызықты электрлік тізбектерде өтпелі. Электромагниттік
құрылғылар және трансформаторлар. Тікелей ағымдағы машиналар. Асинхронды және синхронды
машиналар. Жартылай өткізгіш аспаптар. Күшейткіш кезеңдері. ортақ эмитент ортақ коллекторын
және ортақ базасын күшейтетін. құрылғыны қосу. Сандар мен арифметикалық кодтау ақпарат.
Оқыту нәтижесі: электротехника және электроника негізгі ұғымдар, теориялар мен
принциптерін білу. әр түрлі жобалық шешімдердің пайдалану үшін электротехника және электроника
саласындағы ойлары мен пікірлерін білдіру мүмкіндігі болуы. электротехника және электроника
саласындағы проблеманы тұжырымдау, оны шешу үшін іс-шараларды үйлестіру мүмкіндігіне ие
болу үшін. электротехника және электроника саласындағы өз білімдерін толтыру және логикалық
ойлау дағдыларын дамытуға қабілетті болу үшін.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EOE 3223 Электротехника и основы электроники
Пререквизиты: Автоматизированные системы.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, профессиональная деятельность
Цель изучения: Целью работы является закрепление теоретических знаний и приобретение
навыков расчета электрических цепей
Краткое содержание курса: Линейные электрические цепи. Трансформаторы. Электрические
машины. Электрические измерения. Основы электроники.
Результаты обучения: Понимание и знание основных понятий, теорий и принципов
электротехники и электроники Применение установившихся и переходных процессов в электрических
и магнитных цепях. Умение выражать мысли и суждения в области электротехники и электроники по
использованию тех или иных конструктивных решении Умение сформулировать задачу в области
электротехники и электроники и координировать действия по ее решению Умение самостоятельно
пополнять знания в области электротехники и электроники и развивать навыки логического
мышления.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TA 3305 Тракторлар және автомобильдер
Пререквизиттер: Ауылшаруашылық техникасының беріктігі, Ауылшаруашылық техникасын
жөндеу.
Постреквизиттері: Агроинженерлік жүйелерін моделдеу
Мақсаты: студенттерді жалпы әдіснамалық көзқарас мәселелерін шешу конструкциялары
қазіргі заманғы қозғалтқыштар, дағдыландыру үшін түсіну жұмыс процестерді.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Іштен жану қозғалтқыштары. Кривошипті-шатунді
механизмді тазарту механизмі. Газ тарату механизмі. Дизельді қозғалтқыштың қоректендіру жүйесі.
Қоректендіру жүйесі карбюраторлы газ қозғалтқыштарды және тікелей бүрку бензинді. Трансмиссия
трактор мен автомобильдер. Муфтаның ілініс және беріліс қорабы сатылы, механикалық
трансмиссия. Берілістер отырып, берілістерді ауыстырып қосу арқылы жүру кезінде. Берілістер
отырып, берілістерді ауыстырып қосу арқылы жүру кезінде
Оқыту нәтижелері: білу бойынша қажетті шаралар қамтамасыз ету қауіпсіздік және
қоршаған ортаны қорғау кезінде машиналар мен механизмдерді пайдалану; түсінік алу тәсілдері
туралы өндіру, сақтау және өңдеу; ауыл шаруашылығы өнімдерін жүргізе білу сақталуын бақылау
өндірістік және еңбек тәртібін, талаптарын тіршілік қауіпсіздігі.
Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А.
Кафедра: Көлік және сервис
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TA 3305 Тракторы и автомобили
Пререквизиты: Надежность сельскохозяйственной техники, Ремонт сельскохозяйственной
техники
Постреквизиты: Моделирование агроинженерных систем
Цель изучения: Научить студентов общему методологическому подходу к решению
вопросов конструкции современных двигателей, привить понимание
рабочих процессов,
происходящих в них.
Краткое содержание курса: Введение. Двигатели внутреннего сгорания. Кривошипношатунный механизм. Газораспределительный механизм. Система питания дизельного двигателя.
Система питания карбюраторных газовых двигателей и с непосредственным впрыском бензина.
Трансмиссии тракторов и автомобилей. Муфты сцепления и коробки передач ступенчатых
механических трансмиссий. Коробки передач с переключением передач на ходу. Коробки передач с
переключением передач на ходу
Результаты обучения: знать необходимые меры по обеспечению безопасности и охране
окружающей среды при эксплуатации машин и механизмов; иметь представление о способах
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; уметь вести контроль над
соблюдением производственной и трудовой дисциплины, требований безопасности
жизнедеятельности.
Руководитель программы: Семибаламут А.В.
Кафедра: Транспорт и сервис
MON 3305 Мaтериалдарды өңдеу негіздері
Пререквизиттер: Метал кескішстаноктар
Постреквизиттер: Кескіш құралдар
Мақсаты: басты мақсаты-пән сатып алу болып табылады болашақ мамандардың теориялық
білімдерін қажетті одан әрі зерттеу үшін инженерлік пәндерді меңгеру туралы мәліметтерді металл
және металл емес материалдардың, технологиялық өңдеу тәсілдері, қолданылатын техникасы,
сондай-ақ әдістерін термиялық өңдеуге байланысты, қасиеттерін, химиялық құрамын, құрылымын
материал.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Конструкциялық материалдар машина жасау. Негізгі
металдар мен қорытпаларды зерттеу әдістері. Теориясының негіздері, термиялық өңдеу. Алу
технологиясы және дайындаманы өңдеу. Технологиясы бұйымдарын өндіру металл емес материалдар
мен ұнтақтарды. Дәнекерлеу өндірісінің технологиясы. Өңдеу технологиясы материалдарды кесумен.
Оқыту нәтижелері: түсінігі болуы керек: арасындағы байланысты құрылымы, құрамы,
құрылымы және қасиеттері; материалдардың қасиеттері туралы материалдарды анықтайтын, олардың
қызметтік жарамдылығын.Білуге физикалық мәні құбылыстардың әсері кезінде әр түрлі факторлар
жағдайында, өндірістің және пайдалану, әсері осы факторлардың физикалық, химиялық,
технологиялық және басқа да материалдардың қасиеті; арасындағы тәуелділік құрылымы, құрамы,
құрылымы және қасиеттері бар материалдардың сипаттамалары; материалдарды анықтайтын,
олардың қызметтік жарамдылығын түрлі конструкцияларда негізгі оларды анықтау әдістері; білу,
дұрыс таңдау конструкционный материал болып тағайындалсын, оның термиялық өңдеуге алу
мақсатында берілген құрылымы мен қасиеттері.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OOM 3305 Основы обработки материалов
Пререквизиты: Металлорежущие станки
Постреквизиты: Режущий инструмент
Цель изучения: главной целью дисциплины является приобретение
будущими
специалистами теоретических знаний, необходимых для дальнейшего изучения инженерных
дисциплин, усвоение сведений о металлических и неметаллических материалах, технологических
способах обработки применяемых в технике, а также методов термической обработки в
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зависимости от свойств, химического состава, структуры материала.
Краткое
содержание
курса:
Введение.
Конструкционные
материалы
в
машиностроении.
Основные методы исследования металлов и сплавов. Основы теории
термической обработки. Технология получения и обработки заготовок. Технология
производства изделий из неметаллических материалов и порошков. Технология сварочного
производства. Технология обработки материалов резанием.
Результаты обучения: иметь представление: о зависимости между строением, составом,
структурой и свойствами материалов; о свойствах материалов, определяющих их служебную
пригодность.Знать физическую сущность явлений, происходящих при воздействии различных
факторов в условиях производства и эксплуатации, влияние этих факторов на физические,
химические, технологические и другие свойства материалов; зависимость между строением,
составом, структурой и свойствами материалов; характеристики материалов, определяющих их
служебную пригодность в различных конструкциях, основные методы их определения; уметь
правильно выбрать конструкционный материал, назначить его термическую обработку с целью
получения заданной структуры и свойств.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MG 3302 Машиналық графика
Пререквизиттері: Өзара ауыстырымдылық негіздері
Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәнеқорғау
Оқу мақсаты: : Студенттерге кеңістіктік ойлауды, сызбадағы ойларды теориялық тұрғыдан
сауатты айтуды, студенттерге машиналардың, механизмдер мен конструкциялардың сызбаларын
қалай орындауға және оқуға үйрету, дерексіз және логикалық ойлауды қолдана білуге үйрету
Курстың қысқаша мазмұны: Компьютерлік графиканың математикалық және алгоритмдік
негіздерін біліңіз. Нүктелік кескіннің алгоритмдерін біліңіз; кеңістіктік формалардың көрінісі:
геометриялық қайта құру, жасырын сызық және бетті жою алгоритмдері; көлеңкелі аудандарды
анықтау: компьютерлік графикалық аппаратура: кескін енгізу және визуализация құралдары:
графикалық дисплейлер; графикалық жүйелердің архитектурасы. Нақты үш өлшемді кескіндерді
жасау әдістерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: Кеңістіктік фигуралардың пішіні мен салыстырмалы орналасуына
байланысты есептерді графикалық түрде шеше білу; сызбаға сәйкес бөліктің пішінін анықтай білуге,
бөліктердің аксонометриялық проекцияларын құруға. Графикалық фигуралар мен модельдерді құру
туралы тұжырымдарды кәсіби коммуникацияда тұжырымдап, негіздеуге дайын болу; қолданыстағы
проблеманы шешуге сызбаны түрлендірудің тәсілдерін тұжырымдай және қолдана білу және оны
шешу жолдарын көрсете білу
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MG3302 Машинная графика
Пререквизиты: Основы взаимозаменяемости
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы
Цель изучения: Обучить студентов пространственному мышлению, теоретически
грамотному выражению мыслей на чертеже, научить студентов методам выполнения и чтения
чертежей машин, механизмов и сооружений, научить применять абстрактное и логическое мышление
Краткое содержание курса: Изучить математические и алгоритмические основы компьютерной
графики. Изучить алгоритмы растровой графики; представление пространственных форм: геометрические
преобразования, алгоритмы удаления скрытых линий и поверхностей; определение затененных участков:
аппаратные средства компьютерной графики: средства ввода и визуализации изображений:
графическиедисплеи; архитектура графических систем. Овладеть методами создания реалистических
трехмерных изображений
Результаты обучения: Иметь навыки решения графическим способом задач, связанных с
формой и взаимным расположением пространственных фигур; уметь определять форму детали по
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чертежу, строить аксонометрические проекции деталей. Иметь готовность сформулировать и
обосновать в профессиональном общении умозаключения о создании графических фигур и моделей;
уметь сформулировать и применить способы преобразования чертежа к решению сложившейся
задачи и способность показать пути её решения
Руководитель программы: Коваль И.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
FKZT 4224 Физика қазіргі заманғы техникада
Пререквизиттер: Физика, Математика, Әлемнің қазіргі физикалық көрінісі, Теплотехника,
Термодинамика негіздері
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік
Мақсаты: білімді Қалыптастыру және меңгеру физикалық құбылыстар мен заңдар қазіргі
заманғы
физика.
Курстың қысқаша мазмұны: Кинематика. Динамикасы материялық нүкте және қатты дене.
Сақталу заңдары. Элементтері арнайы салыстырмалық теориясының Элементтері, біртұтас орта
механикасының. Тербелістер және толқындар. Статистикалық физика және термодинамика.
Статистикалық таралулар. Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылысы. Нақты газдар.
Электростатика. Тұрақты электр тогы. Магнит ӛрісі. Зат ішіндегі магнит ӛрісі. Электромагниттік
индукция құбылысы. Максвелл Теңдеулері. Электромагниттік тербелістер. Электромагниттік ӛріс
үшін толқындық теңдеу. Туралы түсінік сәулелік ( геометриялық ) оптика. Жарық толқындарының
қасиеттері. Жарық дифракциясы. Заттағы электромагниттік толқындар. Жылулық сәуле шығару.
Эксперименталдық негіздеу негізгі идеялар кванттық теориясы. Корпускулалық-толқындық дуализм.
Шредингер теңдеуі және оның шешімі. Атом және молекула сутегі кванттық теориясы кванттық
электроника Элементтері. Кванттық статистика элементтері. Конденсацияланган күй. Атом ядросы.
Элементар бӛлшектер. Элективті пәндер каталогы
Оқыту нәтижелері: Білу, физикалық құбылыстар мен заңдарды, классикалық және заманауи
физика; түсінік қолданылу шекаралары туралы, әр түрлі физикалық ұғымдар, құбылыстар, заңдар мен
теориялар. Болуы тиіс дайын проблеманы тұжырымдау қабілеті мен жолдарын кӛрсету. Бағалай білу,
ең оңтайлы нұсқаны шешу.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машина жасау
FST 4224 Физика в современной технике
Пререквизиты: Физика, Математика, Современная физическая картина мира, Теплотехника,
Основы термодинамики
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции
Цель изучения: Формирование знаний и усвоение физических явлений и законов
современной физики.
Краткое содержание курса: Кинематика. Динамика материальной точки и твердого тела.
Законы сохранения. Элементы специальной теории относительности Элементы механики сплошных
сред. Колебания и волны. Статистическая физика и термодинамика. Статистические распределения.
Основы термодинамики. Явления переноса. Реальные газы. Электростатика. Постоянный
электрический ток. Магнитное поле. Магнитное поле в веществе. Явление электромагнитной
индукции. Уравнения Максвелла. Электромагнитные колебания. Волновое уравнение для
электромагнитного поля. Понятие о лучевой ( геометрической ) оптике. Свойства световых волн.
Дифракция волн. Электромагнитные волны в веществе. Тепловое излучение. Экспериментальное
обоснование основных идей квантовой теории. Корпускулярно-волновой дуализм. Временное и
стационарное уравнения Шредингера. Атом и молекула водорода в квантовой теории Элементы
квантовой электроники. Элементы квантовой статистики. Конденсированное состояние. Атомное
ядро. Элементарные частицы.
Результаты обучения: Знать физические явления и законы классической и современной
физики; иметь представление о границах применимости различных физических понятий, явлений,
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законов и теорий. Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее
решения. Уметь оценивать наиболее оптимальный вариант решения проблемы.
Руководитель программы: ОстрянинаТ.К.
Кафедра: Общеобразовательных дисциплин
ZhGPN 4224 Жаратылыстану ғылыми пәндер негіздері
Пререквизиттер: Физика, Математика, Әлемнің қазіргі физикалық көрінісі, Теплотехника,
Термодинамика негіздері
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік
Мақсаты: Физиканың дамуындағы негізгі үрдістерді көрсететін теориялық және
практикалық ақпаратпен таныстыру, ғылыми және техникалық мәселелердің заманауи шешімдерін
пайдаланудағы білім мен дағдыларды қамтамасыз ету.
Курстың қысқаша мазмұны: Кинематика. Материалдың және қатты заттың динамикасы.
Қорғау туралы заңдар. Арнайы салыстырмалық теориясының элементтері Үздіксіз медиа механикасы
элементтері Тербелістер мен толқындар Статистикалық физика және термодинамика. Статистикалық
бөлу. Термодинамиканың негіздері. Электростатиктердің нақты газдары. Тұрақты электр тоғының
магнит өрісі. Магнит өрісі. Электромагниттік индукция құбылысы, электромагниттік ауытқулар.
Ауыстырылатын ток.
Оқыту нәтижелері: Жаратылыстану-ғылыми әдістерін шешу үшін әр түрлі өндірістік
мәселелерді шешу негіздерін білу және түсіну. Білімдері мен әдістерін, мүмкіндік беретін талдау
нәтижелері практикалық қызметтің осы саласында қолдану. Жеткізе алатын ой пікірлер және
пайдалану жөніндегі сол немесе өзге де жаратылыстану-ғылыми әдістерін, міндеттерді шешу кезінде.
Білу және тұжырымдауға тартуға белгілі бір табиғи-ғылыми заңдар мен ұғымдар алға қойылған
міндеттерді шешу. Өз бетімен игеретін білімдер, кәсіби оқыту, дағдыларын дамыту және ойлау
қабілетін, қолдануға негізгі есептерін компьютерлік шешу педагогика.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Жалпы білім беру пәндері
OED 4224 Основы естественно-научных дисциплин
Пререквизиты: Физика, Математика, Современная физическая картина мира, Теплотехника,
Основы термодинамики
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции
Цель изучения: формирование у студентов целостного представления о содержании и
основных теоретических моделях развития современной науки, знакомство обучающихся с
современным естественнонаучным мировоззрением а также формирование у студентов навыков
систематического анализа фундаментальных научных проблем.
Краткое содержание курса: Кинематика. Элементы специальной теории относительности.
Статистическая физика и термодинамика. Статистические распределения. Реальные газы.
Постоянный электрический ток. Магнитное поле. Магнитное поле в веществе.
Результаты обучения: Знание и понимание основ естественнонаучных методов для решения
разнообразных производственных задач. Применение знаний и методов, позволяющих анализировать
результаты практической деятельности в данной отрасли. Умение выражать мысли и суждения по
использованию тех или иных естественнонаучных методов при решении задач. Умение
сформулировать и привлечь определенные естественнонаучные законы и понятия к решению
поставленных задач. Умение самостоятельно осваивать знания в области профессионального
обучения, развивать навыки логического мышления, применять компьютерное решение основных
задач педагогики.
Руководитель программы: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Общеобразовательных дисциплин
EK 4306 Еңбекті қорғау
Пререквизиттері: Химия, Эргономика, Физика, Адам өмірінің қауіпсіздігі, Әлемнің қазіргі
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физикалық көрінісі, Электротехника негіздері, Электротехника және электроника негізі.
Постреквизиттері: Электротехника негіздері, Электротехника және электроника негізі,
Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау.
Оқу мақсаты: «Еңбекті қорғау» пәнінің негізгі мақсаты: қауіпсіздіктің,зиянсыздықтың
негіздерін және жұмыскердің барынша өнімділігін қамтамасыз етудің еңбек жағдайларын бағалаудың
теориялық және практикалық негіздерін менгерген мамандарды дайарлау.
Курстың қысқаша мазмұны: Өндірісте еңбек қорғауды, еңбек қорғау-дың әлеуметтік және
экономикалық мәселелері бойынша басқару жұйесін, негізгі зиянды және қауіпті өндірістік
факторлардың сипаттамасын біліуі; кауіпті және зиянды өндірістік факторла-рды өлшеуге және
бақылауға арналған аспаптарды,аппаратуралар мен жабдықт-арды қолдану әдістерінен тәжрибелері
болу.
Оқыту нәтижесі: Адам қоршаған орта қауіп, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы
Қазақстан Республикасының негізгі заңдарын және нормативтік құжаттарды білу. төтенше сипаттағы
жағдайды шешу нақты әдісін таңдау және қолдану тұжырымдау және негіздеу қабілетті болуы.
Құтқару және басқа да шұғыл операцияларды жоспарлау және қатысу дағдылары болу керек.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OT 4306 Охрана труда
Пререквизиты: Химия, Эргономика, Физика, Основы безопасности жизнедеятельности,
Современная физическая картина мира, Основы электротехники, Электротехника и основы
электроники.
Постреквизиты: Основы электротехники, Электротехника и основы электроники,
общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной работы.
Цель изучения: Формирование систематических знаний в области охраны труда, а так же
приобретение навыков создания безопасных и безвредных условий труда и жизнедеятельности.
Краткое содержание курса: Введение. Правовые и нормативные основы охраны труда.
Организационные основы охраны труда. Гигиена труда и производственная санитария. Меры
безопасности при монтаже и эксплуатации производственного оборудования. Пожарная
безопасность.
Результаты обучения:Знать основные законы РК и нормативные документы в области
охраны труда, опасности среды обитания человека. Понимать и иметь представление: о
законодательной и нормативной базе в области охраны труда, действующей в РК; об условиях и
факторах, влияющих на здоровье и работоспособность работников в процессе их трудовой
деятельности. Иметь навыки эффективного использования знаний и умений в области охраны труда.
Уметь разрабатывать мероприятия по повышению охраны труда на производстве.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EKOTK 4306 Еңбекті қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі
Пререквизеттері: Экономикалық теория, Дене шынықтыру, Физика, Әлемнің қазіргі
физикалық көрінісі, Электротехника негіздері, Электротехника және электроника негізі.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: Сыртқы факторлар мен себептер салдарынан өлім-жітім және денсаулық
шығындарды төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыру және насихаттау. Антропогендік, адам
қолымен жасалған немесе табиғи сыртқы теріс ықпалынан техносфераға адам қорғау құру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Денсаулық және қауіпсіздік саласындағы заңнамалық
және нормативтік-құқықтық актілер. Қазақстан Республикасында мақсаттары, азаматтық қорғаныс
құрылысы мен жұмыс істеу принциптері (ГO). Қауіпті және зиянды факторлардың жіктелуі.
Радиациялық және химиялық қауіпті. техносферы мен .Біз ноосфераға кірудеміз қауіпсіздігі
ағымдағы жағдайы. табиғи және техногендiк сипаттағы зиянды және қауіпті факторлардан адам мен
қоршаған ортаны қорғау. түрлі сипаттағы төтенше жағдайлардың жіктелуі. Төтенше жағдайларда
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шаруашылық объектілерінің тұрақты даму. төтенше жағдайларда халықты қорғаудың негізгі
принциптері мен әдістері. жаппай қырып-жою қаруын қорғау. жер сілкінісі кезінде
ұйымдастырушылық және практикалық қауіпсіздік шаралары. өнеркәсіп нысандарында табиғи
апаттар, өрт, авариялар мен жарылыстар халықтың денсаулығын қорғау. ұйымдастыру негіздері және
құтқару операцияларын жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: Төтенше жағдайлар айналысатын негізгі жолдары мен әдістерін білу және
түсіну; жеке тұлғалар, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі өз әсерлерін
әсерін түсіну; төтенше жағдайлардан халықты қорғау үшін қоғамдық жүйесін; қауіпті және төтенше
жағдайларда әрекет халықтың оқытуды ұйымдастыру; салауатты өмір салты туралы; төтенше
жағдайда алғашқы көмек көрсету; денсаулық сақтау және қауіпсіздік саласындағы азаматтардың
құқықтары мен міндеттері
Төтенше жағдайлар қауіпсіздік пен құқықтарын қорғау дағдылары болуы;
Өмір қауіпсіздігі жағдайларын және тәсілдерін білу, оны тәжірибеде
медициналық білім мен салауатты өмір салтын негіздерін білу; әскери қызмет негіздері,
заманауи кешенді қауіпсіздік мәселелері.
Табиғи, технологиялық және әлеуметтік сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайлар түрлі
барабар мінез-қамтамасыз ету үшін жеке рухани және дене қасиеттерін қалыптастыруға және
дамытуға қабілетті болуы; Салауатты өмір салтын ережелерін құрметтеуге қажеттілігі; денсаулық
сақтау және қауіпсіздік саласындағы Қазақстан азаматтары үшін талаптарды жүзеге асыру үшін
дайындық
Өмір қауіпсіздігі саласындағы білім алуға жеткілікті дайындықта бар
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: «Энергетика және машина жасау»
OTBZh 4306 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
Пререквизиты: Экономическая теория, Физическая культура, Физика, Современная
физическая картина мира, Основы электротехники, Электротехника и основы электроники.
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения. Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности
и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от
внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения.
Краткое содержание курса: Введение. Законодательные и правовые акты в области
безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования гражданской
обороны (ГО) в Республике Казахстан. Классификация опасных и вредных факторов. Радиационная и
химическая опасность. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Защита
человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного и техногенного
происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы
защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Защита от оружия массового поражения.
Организационно-практические меры безопасности при землетрясениях. Защита населения при
стихийных бедствиях, пожарах, авариях и взрывах на производственных объектах. Основы
организации и проведения аварийно-спасательных работ.
Результаты обучения: Знать и понимать основные способы и методы борьбы с ЧС; иметь
представление о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе
жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. Владеть навыками безопасности и
защити человека в чрезвычайных ситуациях. Знать условия и способы безопасности
жизнедеятельности, применять их на практике. Знать основы медицинских знаний и здорового образа
жизни; основы военной службы, современный комплекс проблем безопасности. Уметь формировать
развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
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потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований,
предъявляемых к гражданину РК в области безопасности жизнедеятельности. Иметь достаточную
подготовку для приобретения знаний в области ОБЖ
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетика и машиностроение
SЕ 4307 Саланың экономикасы
Пререквизеттері: Экономикалық теория, Микро-макроэкономикалық талдау , Кәсіпкерлік
қызмет негізі, Экономика және бизнес, Математика, Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау,
Бизнес-жоспарлау
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: Осы мамандық бойынша оқу жоспарына сәйкес кәсіпорын жұмысының негізгі
мәселелерін түсінуді, дәйекті, қысқа және қолжетімді етіп қамтамасыз ететін профильдік және
арнайы пәндерді игеруге үлес қосатын «Өнеркәсіп экономикасы» курсын зерделеу бойынша қажетті
білім деңгейін алу.
Курстың қысқаша мазмұны: Экономика негіздері. Нарықтың коньюнктурасы және
құрылымы. Нарық жағдайындағы сала. Ұйым (кәсіпорын) нарықтық экономиканың шаруашылық
субъектісі ретінде. Экономикалық талдау және бизнес-жоспарлау. Кәсіпорын қаржысы.
Инновациялық және инвестициялық саясат. Еңбек ресурстарының тиім-ділігі. Еңбекақы. Қорлар мен
оларды тиімді пайдалану көрсеткіштері. Кәсіпорын шығындары. Ұйымның (кәсіпорын)
маркетингілік қызметі. Табыс және тиімділік.
Оқыту нәтижесі: Кәсіпорында болатын экономикалық құбылыстар мен процестерді білуі.
Алған білімін кәсіпорында аналитикалық, инженерлік, басқару қызметті талдау үшін қолдануы.
Кәсіпорынның экономикалық дамуы мәселелері бойынша пікірін білдіре алуы. Ғылыми және
тәжірибелік әдістерге негізделген, алған экономикалық білімін кәсіпорын қызметінің тиімділігін
арттыру мақсатында коммуникативтілік қабілетін қалыптастыру. Алған экономикалық білімін
жаңашыл контекстіде қолдана алуы.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
EO 4307 Экономика отрасли
Пререквизиты: Экономическая теория, Микро-макроэкономический анализ ,
Предпринимательская деятельность, Экономика и бизнес, Математика, Оценка эффективности
предпринимательской деятельности, Бизнес-планирование
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: Овладеть необходимым объемом знаний по изучению курса «Экономика
отрасли», способствующих усвоению профилирующих и специальных дисциплин, обеспечивающих
понимание, последовательно, лаконично и доступно раскрыть основные вопросы функционирования
предприятия в соответствии с учебной программой по данной специальности.
Краткое содержание курса: Основы экономики. Коньюнктура и инфраструктура рынка;
Отрасль в условиях рынка; Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект рыночной
экономики; Производственная структура организации (предприятия); Экономический анализ и
бизнес-планирование; Финансы предприятия. Инновационная и инвестиционная политика; Трудовые
ресурсы, их эффективность. Оплата труда; Запасы и показатели эффективности их использования;
Издержки производства и обращения; Маркетинговая деятельность организации (предприятия);
Ценообразование, себестоимость и валовой доход; Прибыль и рентабельность.
Результаты обучения: Знание и понимание экономических явлений и процессов,
происходящих на предприятии, применение полученных знаний с использованием методов
аналитической, инженерной и управленческой деятельности на предприятии. Умение выражать
суждения по вопросам экономического развития предприятия приобрести коммуникативные
способности с целью использования полученных знаний для повышения эффективности
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деятельности предприятия, опираясь на научные теоретические и практические методы. Умение
модифицировать полученные экономические знания в новом контексте.
Руководитель программы: Субботина Е.И.
Кафедра: Экономики и менеджмент
KEM 4307 Кәсіпорын экономикасы және менеджмент
Пререквизеттері: Экономикалық теория, Микро-макроэкономикалық талдау , Кәсіпкерлік
қызмет негізі, Экономика және бизнес, Математика, Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау,
Бизнес-жоспарлау
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: Зерттеу экономикалық құбылыстар мен процестерді кәсіпорында.
Курстың қысқаша мазмұны: Ұғымы экономика және кәсіпорындағы менеджмент.
Кәсіпорын негізгі ретінде шаруашылық жүргізуші субъектісі. Шығындар, өндіріс көлемі және өнімді
өткізу кәсіпорын. Кәсіпорынның негізгі қорлары. Айналым қорлары және айналым құралдары.
Кәсіпорынның кадрлары. Кадрларды басқару. Өндірісінің экономикалық тиімділігі кәсіпорын.
Инвестициялар кәсіпорын.
Оқыту нәтижесі: Білу экономикалық құбылыстар мен процестерді кәсіпорында әдістерін
тиімді басқару кәсіпорын (фирма) қолдану әдістерін талдау, бағалау өзара іс-қимыл кәсіпорындар
экономиканың түрлі секторларында есептеу қаржылық нәтижелері кәсіпорын. Жеткізе алатын
пайымдаулар экономикалық даму мәселелері жөніндегі кәсіпорындар. Іс жүзінде қолдана білу
дағдысын, алған білімдерін экономиканың әр түрлі салаларындағы қызметтің тиімділігін арттыру
үшін кәсіпорынның сүйене отырып, ғылыми теориялық және тәжірибелік әдістері. Білу түрлендіруге
алған экономикалық білімдерін жаңа контекст.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
EPM 4307 Экономика предприятия и менеджмент
Пререквизиты: Экономическая теория, Микро-макроэкономический анализ ,
Предпринимательская деятельность, Экономика и бизнес, Математика, Оценка эффективности
предпринимательской деятельности, Бизнес-планирование
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: Изучение экономических явлений и процессов, происходящих на
предприятии
Краткое содержание курса: Понятие экономики и менеджмента на предприятии.
Предприятие как основной субъект хозяйствования. Издержки, объем производства и сбыта
продукции на предприятии. Основные фонды предприятия. Оборотные фонды и оборотные средства
предприятия. Кадры предприятия. Управление кадрами. Экономическая эффективность производства
на предприятии. Инвестиции на предприятии.
Результаты обучения: Знание экономических явлений и процессов, происходящих на
предприятии, методов эффективного управления предприятием (фирмой) применение методов
анализа, оценки взаимодействия предприятия в различных секторах экономики и расчета
финансовых результатов предприятия. Умение выражать суждения по вопросам экономического
развития предприятия. Умение практически применять полученные знания в различных сферах
экономики для повышения эффективности деятельности предприятия, опираясь на научные
теоретические и практические методы. Умение модифицировать полученные экономические знания в
новом контексте.
Руководитель программы: Субботина Е.И.
Кафедра: Экономики и менеджмент
MODT 4308 Материалдарды өңдеу және дайындау технологиясы
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Пререквизиттері: Конструкциялық материалдар және термообработка, Мехатроника және
робототехника негіздері, Индустриалдық робототехника, Метал өңдеуіш станоктар, Метал кескіш
станоктар, Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: «Машина жасау» мамандығының болашақ бакалаврларына машина
бөлшектерін алудың және өңдеудің негізгі технологиялық әдістерін білу; негізгі құрылымдық және
аспаптық материалдардың құрылымы, қасиеттері, жіктелуі, таңбалануы және термиялық өңдеуі.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Құрылымдық материалдар және оларды өңдеу
әдістері. Материалдарды өндіру процесінің негізгі кезеңдері. Металтану. Болаттың жылу өңдеуі.
Арнайы қасиеттері бар болат және қорытпалар. Түсті металдар мен қорытпалар. Жаңа материалдар.
Оқыту нәтижесі: Материалдарды таңдау мәселесін, өңдеудің физика-механикалық негіздерін
және оны шешу жолдарын көрсету қабілетін қалыптастыруға дайын болу. Машиналардың
бөлшектері мен құрамдас бөліктерінде дайындалатын құрылымдық материалдардың техникалық
сипаттамаларын өндірістің тұрақтылығы, күші, үнемі және қауіпсіздігі бойынша бағалау.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TPOM 4308 Технология производства и обработки материалов
Пререквизиты: Конструкционные материалы и термообработка, Основы мехатроники и
робототехники, Промышленная робототехника, Металлобрабатывающие станки, Металлорежущие
станки, Технологические процессы машиностроительного производства.
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: Дать будущим бакалаврам специальности «Машиностроение» знания об
основных технологических методах получения и обработки; строении, свойствах, классификации,
маркировке и термической обработке основных конструкционных и инструментальных материалов.
Краткое содержание курса: Введение. Конструкционные материалы и способы их
обработки. Основные стадии процесса производства материалов. Металловедение. Термическая
обработка стали. Стали и сплавы с особыми свойствами. Цветные металлы и сплавы. Новые
материалы.
Результаты обучения: Готовность сформулировать проблему выбора материалов, физикомеханических основ обработки резанием и способность показать пути ее решения. Оценивать
технические характеристики конструкционных материалов, закладываемых в деталях и узлах машин
с точки зрения технологичности, прочности, экономичности и безопасности.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KZhM 4308 Көлік жөңдеу материалдары
Пререквизиттер: Конструкциялық материалдар және термообработка, Мехатроника және
робототехника негіздері, Индустриалдық робототехника, Метал өңдеуіш станоктар, Метал кескіш
станоктар, Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері.
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Мақсаты: теориясы негізінде әдістері мен ғылыми танымның беруге болашақ мамандарға
автомобиль көлігі білім, білік және дағдылары бойынша негіздерін ұйымдастыру және өндіріс
технологиясы мен автокөлік құралдарын жөндеу және жобалау автожөндеу кәсіпорындары.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Химиялық құрамы отын-жағар май материалдары.
Автомобиль бензиндері. Автомобиль дизельді отын. Газ және балама автомобиль отын.
Автомобильдік майлағыш майлар. Пластикалық жағар майлар. Автомобиль арнаулы сұйықтықтар.
Ұйымдастыру ұтымды қолдану отын және жағармай материалдары, автомобиль көлігі. Лак-бояу
материалдары.
Оқыту нәтижелері: Білу, материалдарды заманауи машина жасау, олардың мақсаты,
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жіктелуі. Жоспарлай білу ресурстарға қажеттілік кәсіпорындар сервисті анықтау бойынша іс-шаралар
шығындарды оңтайландыру пайдалану кезінде автомобиль көлігі. Дағдысын шығыстарды есептеу
қорлары мен ресурстарын кәсіпорындарда сервис, дағдылармен қамтамасыз ететін тиімді ресурс
үнемдеу жүйесінде техникалық пайдалану.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MRA 4308 Материалы для ремонта автомобилей
Пререквизиты: Конструкционные материалы и термообработка, Основы мехатроники и
робототехники, Промышленная робототехника, Металлобрабатывающие станки, Металлорежущие
станки, Технологические процессы машиностроительного производства.
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: на основе теории и методов научного познания дать будущим специалистам
автомобильного транспорта знания, умения и навыки по основам организации и технологии
производства и ремонта автотранспортных средств и проектирования авторемонтных предприятий.
Краткое содержание курса: Введение. Химический состав топливно-смазочных материалов.
Автомобильные бензины. Автомобильные дизельные топлива. Газовое и альтернативные
автомобильное топлива. Автомобильные смазочные масла. Пластичные смазки. Автомобильные
специальные жидкости. Организация рационального применения топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте. Лакокрасочные материалы.
Результаты обучения: Знание материалов в современном автомобилестроении, их
назначение, классификация. Умение планировать потребность в ресурсах предприятий сервиса,
определять мероприятия по оптимизации затрат при эксплуатации автомобильного транспорта.
Владеть навыками расчета расходов и запасов ресурсов на предприятиях сервиса, навыками,
обеспечивающими эффективное ресурсосбережение в системе технической эксплуатации.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроение
KKKKZhOSh 4309 Кесу құралдары мен қосалқы құралдарды жобалау және өндірісін шығару
Пререквизиттері: Физика, Инженерлік кесте, Машина жасау сызу, Станоктардың қосалқы
құралдарының
құрастыру
негіздері,
Станоктар
бөлшектерін
құрастыру
негіздері,
Автоматтандырылған жобалау жүйелері, Kомпьютерліқ жобалау жүйелері, Кесу теориясы,
Мaтериалдарды өңдеу негіздері, Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері,
Мaтериалдарды өңдеу негіздері
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: «Кесетін құралдар мен аспаптарды жобалау және өндіру» курсының мақсаты
жоғары дәлдіктегі кескіш құрал-саймандарды да, күрделі аспаптық жүйелерді де жасау мен өндіруге
мамандарды даярлау болып табылады. Білімді беру, станоктар, құрал-саймандар мен басқару
аспаптарын жобалау дағдыларын үйрету, өңдеу технологиясында қолданылатын құрылғылар.
Курстың қысқаша мазмұны: Құралдардың жіктелуі. Құралдардың жіктелуі. Кескіш
құралдарды жіктеу және қолдану. Құралдарға қойылатын талаптар. Жобалау құралдарының негізгі
принциптері. Жобаның мақсаттары мен міндеттері Құралдың жұмыс және қосалқы бөліктері. Құралсаймандарды аспаптарды бекіту. Конструкциялардың қарапайымдылығы мен жасалуы. Құралдың
жұмыс сызбасы. Құралдарды өндіруге арналған материалдар. Көміртекті аспаптары. Араластырылған
құралы болат. Жоғары жылдамдықтағы болаттар Қатты қорытпалар. Минералкәрбикалар. Алмаздар.
Синтетикалық материалдар. Құрал материалдарын жетілдіру және пайдалану перспективалары.
Тетіктерді бұрау. Мақсаты және жіктелуі. Айналмалы құралдардың конструктивті элементтері және
геометриясы. Пішінделген түйреуіштер. Тесіктерді өңдеуге арналған құралдар. Тегістеу құралдары
Айналмалы кескіш құрал. Бағдарламалық басқарумен автоматтандырылған өндіріс құралдары мен
станоктар. Тетіктерін құрастыру.
Оқыту нәтижесі: Қолданыстағы металл кескіш жабдығының түрлері бойынша
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технологиялық схемаларды, нұсқаларын, өңдеу және өңдеу ерекшеліктерін таңдау, ұтымды кесу
режимдерін жобалау, құралдардың конструктивті және геометриялық параметрлері. Білімді игеру
және берілген мәселелерді шешу үшін жеткілікті дайындыққа барыңыз. Дайындаманы дайындауға,
оның ішінде дайындаудың әртүрлі орнату нұсқаларын (оларды негіздеу әдістерін), жұмыс
бөліктеріне әсер ететін типтік жүктемелер бойынша бекіту әдістерін қарастыру.
Бағдарлама жетекшісі: Умиров Э.И.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PPR1P 4309 Проектирование и производство режущего инструмента и приспособлений
Пререквизиты: Физика, Инженерная графика, Машиностроительное черчение, Основы
конструирования станочных приспособлений, Основы конструирования деталей станков, Системы
автоматизированного проектирования, Системы компьютерного проектирования, Теория резания,
Технологические процессы машиностроительного производства, Основы обработки материалов
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: Целью курса «Проектирование и производство режущего инструмента и
приспособлений» является подготовка специалистов для разработки и изготовления как отдельных
высокоточных режущих инструментов так и комплексных инструментальных систем. Дать знания,
привить навыки проектирования станочных, инструментальных и контрольно-измерительных
устройств и приспособлений, применяемых в технологии механической обработки.
Краткое содержание курса: Классификация инструментов. Классификация инструментов.
Классификация и применение режущего инструмент. Требования к инструментам. Основные
принципы конструирования инструментов. Цели и задачи конструирования Рабочие и
присоединительные части инструмента. Крепление инструментов на станках. Простота и
технологичность конструкций. Рабочий чертеж инструмента. Материалы для изготовления
инструментов. Углеродистые инструментальные стали. Легированные инструментальные стали.
Быстрорежущие стали Твердые сплавы. Минералокерамика. Алмазы. Синтетические материалы.
Перспективы совершенствования и использования инструментаных материалов. Токарные резцы.
Назначение и классификация. Конструктивные элементы и геометрия токарных резцов. Фасонные
резцы. Фрезы Инструменты для обработки отверстий. Резьбонарезные инструменты Зуборезные
инструменты. Инструменты для автоматизированного производства и станков с программным
управлением. Проектирование механизмов.
Результаты обучения: Умение выбирать технологические схемы, варианта, условий и
характеристик обработки резанием применительно к типам существующего металлорежущего
оборудования, назначать рациональные режимы резания, конструктивные и геометрические
параметры инструментов. Иметь достаточную подготовку для дальнейшего приобретения знаний и
решения поставленных задач. Уметь установить заготовку, в том числе рассматривать различные
варианты установки за готовок( методы их базирования), способы закрепления при типовых
нагрузках, действующих на заготовки.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KK 4309 Кескіш құралдар
Пререквизиттері: Физика, Инженерлік кесте, Машина жасау сызу, Станоктардың қосалқы
құралдарының
құрастыру
негіздері,
Станоктар
бөлшектерін
құрастыру
негіздері,
Автоматтандырылған жобалау жүйелері, Kомпьютерліқ жобалау жүйелері, Кесу теориясы,
Мaтериалдарды өңдеу негіздері, Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері,
Мaтериалдарды өңдеу негіздері
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: Студенттерді кескіш құрал туралы білімді алу; атап айтқанда, кесу құралы мен
оның материалына байланысты, сондай-ақ кесу жылдамдығы мен түрлі салқындатқыш
сұйықтықтарды пайдалану түріне байланысты материалды өңдеу барысында пайда болатын түрлі
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құбылыстар, сондай-ақ құбылыстар.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Құрал кесетін материалдар. Көміртекті және
легирленген құрама болаттар. Жоғары жылдамдықтағы болат. Қатты қорытпалар (цемент және
минералды керамика). Өте қатты құралдар. Кесу құралдары. Кескіш. Түйістердің түрлері. Құралдың
геометриясы. Drill. Оқу түрлері. Бұрғылау геометриясы. Кескіш. Жонғылық кескіштің түрлері.
Кескіштің геометриясы. Өңдеу процесінің физикалық негіздері. Кесу құралының тозуы және
беріктігі. Металл кесу кезінде деформация. Чипстердің қалыңдату коэффициенті. Салыстырмалы
жылжу. Кесу аймағындағы байланыс процестері. Spreading. Кесу процесінің механикасы.
Оқыту нәтижесі: туралы ғылыми білімнің кешенді жүйесінің негізінде өндірістік процесс
және дайындамалар таңдау және машина бөлшектері байланысты проблемаларды шешу процесінде
қарым-қатынас және ынтымақтасуға мүмкіндігі, күрделі инженерлік іс-математикалық,
жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар базалық және мамандандырылған
білімді қолдану үшін дайын, әлем. жағдай, механикалық, физикалық және химиялық заңдылықтарын
кесу, геометриялық параметрлерін негізінде Кескіш құрал таңдау дұрыстығы туралы пікір айтуға
қабілеті.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау

RI 4309 Режущий инструмент
Пререквизиты: Физика, Инженерная графика, Машиностроительное черчение, Основы
конструирования станочных приспособлений, Основы конструирования деталей станков, Системы
автоматизированного проектирования, Системы компьютерного проектирования, Теория резания,
Технологические процессы машиностроительного производства, Основы обработки материалов
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: Получение знаний студентами о режущем инструменте; а именно различные
видах, а так же явлений происходящие в процессе обработки материала зависящие от режущего
инструмента и материала из которого он изготовлен, а также скорости резания и применения
различных охлаждающих жидкостей.
Краткое содержание курса: Введение. Инструментальные режущие материалы.
Углеродистые и легированные инструментальные стали. Быстрорежущие стали. Твердые сплавы
(металлокерамика и минераллокерамика). Сверхдвердые инструментальные материалы. Режущий
инструмент. Резец. Виды резцов. Геометрия резца. Сверло. Виды сверл. Геометрия сверла. Фреза.
Виды фрез. Геометрия фрезы. Физические основы процесса обработки. Износ и стойкость режущего
инструмента. Деформация металла при резании. Коэффициент утолщения стружки. Относительный
сдвиг. Контактные процессы в зоне резания. Наростообразование. Механика процесса резания.
Результаты обучения: Способность общаться и сотрудничать в процессе решения
поставленных задачи, связанных с выбором процесса изготовления и обработки заготовок и деталей
машин, готовность применять базовые и специальные знания в области математических,
естественных, гуманитарных и экономических наук в комплексной инженерной деятельности на
основе целостной системы научных знаний об окружающем мире. Умение выражать суждения о
правильности выбора режущего инструмента на основе геометрических параметров, режимов
резания, механо- физико- химических законов.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MT 4310 Машинажасау технологиясы
Пререквизиттері: Физика, Конструкциялық материалдар және термообработка, Метал
өңдеуіш станоктар, Метал кескіш станоктар, Кесу теориясы, Мaтериалдарды өңдеу негіздері,
Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
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қорғау.
Оқу мақсаты: Металл кесетін станоктар мен инженерлі техника саласы бойынша «Кәсіптік
оқыту» мамандығының болашақ бакалаврын дайындау, арнайы пәндерді дамытудың негізі, курстық
және дипломдық жұмыстардың орындалуы,
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Өндіріс түрлері.
Тазаланған беттің сапасы. Механикалық өңдеу. Өңдеуге арналған қаражат. Бланкілерді жобалау,
негіздер тұжырымдамасы. Технологиялық жабдықтарды жобалау. Технологиялық процестерді
жобалау принциптері. Бөлшектер мен машиналардың технологиялық дизайны, өңдеудің
технологиялық процестері. «Дөңгелектеу торлар» класының бөлшектерін өңдеу. «Ішкі
цилиндрлердің», «дискілердің» бөлшектерін өңдеу. Қозғалтқыш бөлшектерін өндіру. Класс туралы
егжей-тегжейлерді өңдеу.
Оқыту нәтижесі: Машина бөлшектерін жобалау үшін құрылымдық материалды таңдау
мүмкіндігіне ие болыңыз. Машиналар бөлшектерінің жұмыс жағдайлары негізінде оларды өндіруге
қажетті қажетті құрылымдық материалдарды таңдауға мүмкіндік беру үшін бөліктің қажетті беріктігі
мен пайдалану қасиеттерін алу үшін емдеудің күшейтілген түрін белгілеңіз.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау

TM 4310 Технология машиностроения
Пререквизиты: Физика, Конструкционные материалы и термообработка,
Металлобрабатывающие станки, Металлорежущие станки, Теория резания, Основы обработки
материалов. Технологические процессы машиностроительного производства.
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: Подготовка будущего бакалавра специальности «Профессиональное
обучение» в области металлорежущих станков и технологии машиностроения, заложить базу для
освоения специальных дисциплин, выполнения курсовых и дипломных работ и др.
Краткое содержание курса: Введение. Основные понятия и определения. Типы
производства. Качество обработанной поверхности. Точность механической обработки. Припуски на
механическую обработку. Проектирование заготовок, понятия о базах. Проектирование
технологической оснастки. Принципы проектирования технологических процессов. Технологичность
конструкций деталей и машин, технологические процессы механической обработки. Обработка
деталей класса «круглые стержни». Обработка деталей класса «полые цилиндры», «диски».
Изготовление деталей ДВС. Обработка деталей класса «корпусные детали».
Результаты обучения: Уметь выбрать конструкционный материал для конструирования
детали машины. Уметь на основании условий работы деталей машины выбирать необходимый
конструкционный материал для их изготовления, назначать упрочняющий вид обработки для
получения требуемых прочностных и эксплуатационных свойств детали.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MTP 4310 Машинажасаудағы технологиялық процестер
Пререквизиттері: Физика, Конструкциялық материалдар және термообработка, Метал
өңдеуіш станоктар, Метал кескіш станоктар, Кесу теориясы, Мaтериалдарды өңдеу негіздері,
Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: Машинажасау технологиялық үрдістері саласындағы студенттердің білімін
алу, атап айтқанда жоғары сапалы өнімдерді, материалды үнемдеуді, жоғары еңбек өнімділігін
қамтамасыз ететін білек пен машина бөлшектерін алу және өңдеу технологиялық әдістерін таңдау
туралы білім алу.
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Курстың қысқаша мазмұны: Бланкілердің негізгі түсініктері және оларды алу әдістері.
Металлургиялық өндірістің технологиялық негіздері. Металдарды құрастырудың технологиялық
әдістері. Құю өндірісінің технологиялық әдістері. Дәнекерлеу өндірісінің технологиялық әдістері.
Кесу арқылы металл өңдеу технологиясы. Металл емес материалдардан бланктер мен машина
бөлшектерін өндіру технологиясы.
Оқыту нәтижесі: Техникада қолданылатын өнімдерді алу үшін ұтымды технологияны
таңдауды негіздеу мүмкіндігі. Бланк пен машина бөлшектерін дайындау және өңдеу процесін таңдау
бойынша белгіленген тапсырмаларды шеше білу. Техникада қолданылатын металдар мен қорытпалар
туралы пікір білдіру; құю өндірісінің әдістері мен технологиясы; дәнекерлеу және оны өңдеу
технологиясын таңдаудың дұрыстығына, сондай-ақ құрылымды дәнекерлеудің ұтымды әдісіне
негізделген.
Бағдарлама жетекшісі: Умиров Э.И.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TPM 4310 Технологические процессы машиностроения
Пререквизиты: Физика, Конструкционные материалы и термообработка,
Металлобрабатывающие станки, Металлорежущие станки, Теория резания, Основы обработки
материалов. Технологические процессы машиностроительного производства.
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: Получение знаний студентами в области технологических процессов
машиностроения, а именно знания по выбору технологических методов получения и обработки
заготовок и деталей машин, обеспечивающих высокое качество продукции, экономию материала,
высокую производительность труда.
Краткое содержание курса: Основные понятия о заготовках и методах их получения.
Технологические основы металлургического производства. Технологические методы обработки
металлов давлением. Технологические методы литейного производства. Технологические методы
сварочного производства. Технология обработки металлов резанием. Технология производства
заготовок и деталей машин из неметаллических материалов.
Результаты обучения: Способность обосновать выбор рациональной технологии получения
изделий, используемых в машиностроении. Умение решать поставленные задачи, связанные с
выбором процесса изготовления и обработки заготовок и деталей машин. Выражение суждений о
металлах и сплавах, применяемые в машиностроении; методах и технологии литейного производства;
правильности выбора технологии изготовления заготовки и ее механической обработки, а также
рационального способа сварки конструкции.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
FKZT 4224 Физика қазіргі заманғы техникада
Пререквизиттер: Физика, Математика, Әлемнің қазіргі физикалық көрінісі, Теплотехника,
Термодинамика негіздері.
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік
Мақсаты: қазіргі заманғы физикадағы физикалық құбылыстар мен заңдарды білу,
қалыптастыру және меңгеру
Курстың қысқаша мазмұны: Кинематика. Динамикасы материялық нүкте және қатты дене.
Сақталу заңдары. Элементтері арнайы салыстырмалық теориясының Элементтері, біртұтас орта
механикасының. Тербелістер және толқындар. Статистикалық физика және термодинамика.
Статистикалық таралулар. Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылысы. Нақты газдар.
Электростатика. Тұрақты электр тогы. Магнит өрісі. Зат ішіндегі магнит ӛрісі. Электромагниттік
индукция құбылысы. Максвелл Теңдеулері. Электромагниттік тербелістер. Электромагниттік ӛріс
үшін толқындық теңдеу. Туралы түсінік сәулелік ( геометриялық ) оптика. Жарық толқындарының
қасиеттері. Жарық дифракциясы. Заттағы электромагниттік толқындар. Жылулық сәуле шығару.
Эксперименталдық негіздеу негізгі идеялар кванттық теориясы. Корпускулалық-толқындық дуализм.

85

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
Шредингер теңдеуі және оның шешімі. Атом және молекула сутегі кванттық теориясы кванттық
электроника Элементтері. Кванттық статистика элементтері. Конденсацияланган күй. Атом ядросы.
Элементар бӛлшектер. Элективті пәндер каталогы
Оқыту нәтижелері: физикалық құбылыстар мен заңдарды, классикалық және заманауи
физика; түсінік қолданылу шекаралары туралы, әр түрлі физикалық ұғымдар, құбылыстар, заңдар мен
теориялар білу. Болуы тиіс дайын проблеманы тұжырымдау қабілеті мен жолдарын көрсету. Бағалай
білу, ең оңтайлы нұсқаны шешу.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машина жасау
FST 4224 Физика в современной технике
Пререквизиты: Физика, Математика, Современная физическая картина мира, Теплотехника,
Основы термодинамики
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции.
Цель изучения: Формирование знаний и усвоение физических явлений и законов
современной физики.
Краткое содержание курса: Кинематика. Динамика материальной точки и твердого тела.
Законы сохранения. Элементы специальной теории относительности Элементы механики сплошных
сред. Колебания и волны. Статистическая физика и термодинамика. Статистические распределения.
Основы термодинамики. Явления переноса. Реальные газы. Электростатика. Постоянный
электрический ток. Магнитное поле. Магнитное поле в веществе. Явление электромагнитной
индукции. Уравнения Максвелла. Электромагнитные колебания. Волновое уравнение для
электромагнитного поля. Понятие о лучевой ( геометрической ) оптике. Свойства световых волн.
Дифракция волн. Электромагнитные волны в веществе. Тепловое излучение. Экспериментальное
обоснование основных идей квантовой теории. Корпускулярно-волновой дуализм. Временное и
стационарное уравнения Шредингера. Атом и молекула водорода в квантовой теории Элементы
квантовой электроники. Элементы квантовой статистики. Конденсированное состояние. Атомное
ядро. Элементарные частицы.
Результаты обучения: Знать физические явления и законы классической и современной
физики; иметь представление о границах применимости различных физических понятий, явлений,
законов и теорий. Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее
решения. Уметь оценивать наиболее оптимальный вариант решения проблемы.
Руководитель программы: ОстрянинаТ.К.
Кафедра: Общеобразовательных дисциплин
ZhGPN 4224 Жаратылыстану ғылыми пәндер негіздері
Пререквизиттер: Физика, Математика, Әлемнің қазіргі физикалық көрінісі, Теплотехника,
Термодинамика негіздері.
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік
Мақсаты: Физиканың дамуындағы негізгі үрдістерді көрсететін теориялық және
практикалық ақпаратпен таныстыру, ғылыми және техникалық мәселелердің заманауи шешімдерін
пайдаланудағы білім мен дағдыларды қамтамасыз ету.
Курстың қысқаша мазмұны: Кинематика. Материалдың және қатты заттың динамикасы.
Қорғау туралы заңдар. Арнайы салыстырмалық теориясының элементтері Үздіксіз медиа механикасы
элементтері Тербелістер мен толқындар Статистикалық физика және термодинамика. Статистикалық
бөлу. Термодинамиканың негіздері. Электростатиктердің нақты газдары. Тұрақты электр тоғының
магнит өрісі. Магнит өрісі. Электромагниттік индукция құбылысы, электромагниттік ауытқулар.
Ауыстырылатын ток.
Оқыту нәтижелері: Жаратылыстану-ғылыми әдістерін шешу үшін әр түрлі өндірістік
мәселелерді шешу негіздерін білу және түсіну. Білімдері мен әдістерін, мүмкіндік беретін талдау
нәтижелері практикалық қызметтің осы саласында қолдану. Жеткізе алатын ой пікірлер және
пайдалану жөніндегі сол немесе өзге де жаратылыстану-ғылыми әдістерін, міндеттерді шешу кезінде.
Білу және тұжырымдауға тартуға белгілі бір табиғи-ғылыми заңдар мен ұғымдар алға қойылған
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міндеттерді шешу. Өз бетімен игеретін білімдер, кәсіби оқыту, дағдыларын дамыту және ойлау
қабілетін, қолдануға негізгі есептерін компьютерлік шешу педагогика.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Жалпы білім беру пәндері
OED 4224 Основы естественно-научных дисциплин
Пререквизиты: Физика, Математика, Современная физическая картина мира, Теплотехника,
Основы термодинамики
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции.
Цель изучения: формирование у студентов целостного представления о содержании и
основных теоретических моделях развития современной науки, знакомство обучающихся с
современным естественнонаучным мировоззрением а также формирование у студентов навыков
систематического анализа фундаментальных научных проблем.
Краткое содержание курса: Кинематика. Элементы специальной теории относительности.
Статистическая физика и термодинамика. Статистические распределения. Реальные газы.
Постоянный электрический ток. Магнитное поле. Магнитное поле в веществе.
Результаты обучения: Знание и понимание основ естественнонаучных методов для решения
разнообразных производственных задач. Применение знаний и методов, позволяющих анализировать
результаты практической деятельности в данной отрасли. Умение выражать мысли и суждения по
использованию тех или иных естественнонаучных методов при решении задач. Умение
сформулировать и привлечь определенные естественнонаучные законы и понятия к решению
поставленных задач. Умение самостоятельно осваивать знания в области профессионального
обучения, развивать навыки логического мышления, применять компьютерное решение основных
задач педагогики.
Руководитель программы: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Общеобразовательных дисциплин
EK 4305 Еңбекті қорғау
Пререквизиттері: Химия, Эргономика, Физика, Адам өмірінің қауіпсіздігі,
Әлемнің
қазіргі физикалық көрінісі, Электротехника негіздері, Электротехника және электроника негізі.
Постреквизиттері: Электротехника негіздері, Электротехника және электроника негізі,
жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау.
Оқу мақсаты: «Еңбекті қорғау» пәнінің негізгі мақсаты: қауіпсіздіктің,зиянсыздықтың
негіздерін және жұмыскердің барынша өнімділігін қамтамасыз етудің еңбек жағдайларын бағалаудың
теориялық және практикалық негіздерін менгерген мамандарды дайарлау.
Курстың қысқаша мазмұны: Өндірісте еңбек қорғауды, еңбек қорғау-дың әлеуметтік және
экономикалық мәселелері бойынша басқару жұйесін, негізгі зиянды және қауіпті өндірістік
факторлардың сипаттамасын біліуі; кауіпті және зиянды өндірістік факторла-рды өлшеуге және
бақылауға арналған аспаптарды,аппаратуралар мен жабдықт-арды қолдану әдістерінен тәжрибелері
болу.
Оқыту нәтижесі: Адам қоршаған орта қауіп, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы
Қазақстан Республикасының негізгі заңдарын және нормативтік құжаттарды білу. төтенше сипаттағы
жағдайды шешу нақты әдісін таңдау және қолдану тұжырымдау және негіздеу қабілетті болуы.
Құтқару және басқа да шұғыл операцияларды жоспарлау және қатысу дағдылары болу керек.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OT 4305 Охрана труда
Пререквизиты: Химия, Эргономика, Физика, Основы безопасности жизнедеятельности,
Современная физическая картина мира, Основы электротехники, Электротехника и основы
электроники.
Постреквизиты: Основы электротехники, Электротехника и основы электроники,
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общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной работы.
Цель изучения: Формирование систематических знаний в области охраны труда, а так же
приобретение навыков создания безопасных и безвредных условий труда и жизнедеятельности.
Краткое содержание курса: Введение. Правовые и нормативные основы охраны труда.
Организационные основы охраны труда. Гигиена труда и производственная санитария. Меры
безопасности при монтаже и эксплуатации производственного оборудования. Пожарная
безопасность.
Результаты обучения:Знать основные законы РК и нормативные документы в области
охраны труда, опасности среды обитания человека. Понимать и иметь представление: о
законодательной и нормативной базе в области охраны труда, действующей в РК; об условиях и
факторах, влияющих на здоровье и работоспособность работников в процессе их трудовой
деятельности. Иметь навыки эффективного использования знаний и умений в области охраны труда.
Уметь разрабатывать мероприятия по повышению охраны труда на производстве.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EKOTK 4306 Еңбекті қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Дене шынықтыру, Физика, Әлемнің қазіргі
физикалық көрінісі, Электротехника негіздері, Электротехника және электроника негізі.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: Сыртқы факторлар мен себептер салдарынан өлім-жітім және денсаулық
шығындарды төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыру және насихаттау. Антропогендік, адам
қолымен жасалған немесе табиғи сыртқы теріс ықпалынан техносфераға адам қорғау құру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Денсаулық және қауіпсіздік саласындағы заңнамалық
және нормативтік-құқықтық актілер. Қазақстан Республикасында мақсаттары, азаматтық қорғаныс
құрылысы мен жұмыс істеу принциптері (ГO). Қауіпті және зиянды факторлардың жіктелуі.
Радиациялық және химиялық қауіпті. техносферы мен .Біз ноосфераға кірудеміз қауіпсіздігі
ағымдағы жағдайы. табиғи және техногендiк сипаттағы зиянды және қауіпті факторлардан адам мен
қоршаған ортаны қорғау. түрлі сипаттағы төтенше жағдайлардың жіктелуі. Төтенше жағдайларда
шаруашылық объектілерінің тұрақты даму. төтенше жағдайларда халықты қорғаудың негізгі
принциптері мен әдістері. жаппай қырып-жою қаруын қорғау. жер сілкінісі кезінде
ұйымдастырушылық және практикалық қауіпсіздік шаралары. өнеркәсіп нысандарында табиғи
апаттар, өрт, авариялар мен жарылыстар халықтың денсаулығын қорғау. ұйымдастыру негіздері және
құтқару операцияларын жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: Төтенше жағдайлар айналысатын негізгі жолдары мен әдістерін білу және
түсіну; жеке тұлғалар, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі өз әсерлерін
әсерін түсіну; төтенше жағдайлардан халықты қорғау үшін қоғамдық жүйесін; қауіпті және төтенше
жағдайларда әрекет халықтың оқытуды ұйымдастыру; салауатты өмір салты туралы; төтенше
жағдайда алғашқы көмек көрсету; денсаулық сақтау және қауіпсіздік саласындағы азаматтардың
құқықтары мен міндеттері. Төтенше жағдайлар қауіпсіздік пен құқықтарын қорғау дағдылары болуы.
Өмір қауіпсіздігі жағдайларын және тәсілдерін білу, оны тәжірибеде медициналық білім мен
салауатты өмір салтын негіздерін білу; әскери қызмет негіздері, заманауи кешенді қауіпсіздік
мәселелері. Табиғи, технологиялық және әлеуметтік сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайлар түрлі
барабар мінез-қамтамасыз ету үшін жеке рухани және дене қасиеттерін қалыптастыруға және
дамытуға қабілетті болуы; Салауатты өмір салтын ережелерін құрметтеуге қажеттілігі; денсаулық
сақтау және қауіпсіздік саласындағы Қазақстан азаматтары үшін талаптарды жүзеге асыру үшін
дайындық. Өмір қауіпсіздігі саласындағы білім алуға жеткілікті дайындықта бар
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: «Энергетика және машина жасау»
OTBZh 4306 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
Пререквизиты: Экономическая теория, Физическая культура, Физика, Современная
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физическая картина мира, Основы электротехники, Электротехника и основы электроники.
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения. Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности
и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от
внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения.
Краткое содержание курса: Введение. Законодательные и правовые акты в области
безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования гражданской
обороны (ГО) в Республике Казахстан. Классификация опасных и вредных факторов. Радиационная и
химическая опасность. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Защита
человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного и техногенного
происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы
защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Защита от оружия массового поражения.
Организационно-практические меры безопасности при землетрясениях. Защита населения при
стихийных бедствиях, пожарах, авариях и взрывах на производственных объектах. Основы
организации и проведения аварийно-спасательных работ.
Результаты обучения: Знать и понимать основные способы и методы борьбы с ЧС; иметь
представление о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе
жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. Владеть навыками безопасности и
защити человека в чрезвычайных ситуациях. Знать условия и способы безопасности
жизнедеятельности, применять их на практике. Знать основы медицинских знаний и здорового образа
жизни; основы военной службы, современный комплекс проблем безопасности. Уметь формировать
развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований,
предъявляемых к гражданину РК в области безопасности жизнедеятельности. Иметь достаточную
подготовку для приобретения знаний в области ОБЖ
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетика и машиностроение
SЕ 4307 Саланың экономикасы
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микро-макроэкономикалық талдау, Кәсіпкерлік
қызмет негізі, Экономика және бизнес, Математика, Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау,
Бизнес-жоспарлау.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: Осы мамандық бойынша оқу жоспарына сәйкес кәсіпорын жұмысының негізгі
мәселелерін түсінуді, дәйекті, қысқа және қолжетімді етіп қамтамасыз ететін профильдік және
арнайы пәндерді игеруге үлес қосатын «Өнеркәсіп экономикасы» курсын зерделеу бойынша қажетті
білім деңгейін алу.
Курстың қысқаша мазмұны: Экономика негіздері. Нарықтың коньюнктурасы және
құрылымы. Нарық жағдайындағы сала. Ұйым (кәсіпорын) нарықтық экономиканың шаруашылық
субъектісі ретінде. Экономикалық талдау және бизнес-жоспарлау. Кәсіпорын қаржысы.
Инновациялық және инвестициялық саясат. Еңбек ресурстарының тиім-ділігі. Еңбекақы. Қорлар мен
оларды тиімді пайдалану көрсеткіштері. Кәсіпорын шығындары. Ұйымның (кәсіпорын)
маркетингілік қызметі. Табыс және тиімділік.
Оқыту нәтижесі: Кәсіпорында болатын экономикалық құбылыстар мен процестерді білуі.
Алған білімін кәсіпорында аналитикалық, инженерлік, басқару қызметті талдау үшін қолдануы.
Кәсіпорынның экономикалық дамуы мәселелері бойынша пікірін білдіре алуы. Ғылыми және
тәжірибелік әдістерге негізделген, алған экономикалық білімін кәсіпорын қызметінің тиімділігін
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арттыру мақсатында коммуникативтілік қабілетін қалыптастыру. Алған экономикалық білімін
жаңашыл контекстіде қолдана алуы.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
EO 4307 Экономика отрасли
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Микро-макроэкономический
анализ,
Предпринимательская деятельность, Математика, Экономика и бизнес, Оценка эффективности
предпринимательской деятельности, Бизнес-планирование.
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: Овладеть необходимым объемом знаний по изучению курса «Экономика
отрасли», способствующих усвоению профилирующих и специальных дисциплин, обеспечивающих
понимание, последовательно, лаконично и доступно раскрыть основные вопросы функционирования
предприятия в соответствии с учебной программой по данной специальности.
Краткое содержание курса: Основы экономики. Коньюнктура и инфраструктура рынка;
Отрасль в условиях рынка; Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект рыночной
экономики; Производственная структура организации (предприятия); Экономический анализ и
бизнес-планирование; Финансы предприятия. Инновационная и инвестиционная политика; Трудовые
ресурсы, их эффективность. Оплата труда; Запасы и показатели эффективности их использования;
Издержки производства и обращения; Маркетинговая деятельность организации (предприятия);
Ценообразование, себестоимость и валовой доход; Прибыль и рентабельность.
Результаты обучения: Знание и понимание экономических явлений и процессов,
происходящих на предприятии, применение полученных знаний с использованием методов
аналитической, инженерной и управленческой деятельности на предприятии. Умение выражать
суждения по вопросам экономического развития предприятия приобрести коммуникативные
способности с целью использования полученных знаний для повышения эффективности
деятельности предприятия, опираясь на научные теоретические и практические методы. Умение
модифицировать полученные экономические знания в новом контексте.
Руководитель программы: Субботина Е.И.
Кафедра: Экономики и менеджмент
KEM 4307 Кәсіпорын экономикасы және менеджмент
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микро-макроэкономикалық талдау, Кәсіпкерлік
қызмет негізі, Экономика және бизнес, Математика, Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау,
Бизнес-жоспарлау.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: Зерттеу экономикалық құбылыстар мен процестерді кәсіпорында.
Курстың қысқаша мазмұны: Ұғымы экономика және кәсіпорындағы менеджмент.
Кәсіпорын негізгі ретінде шаруашылық жүргізуші субъектісі. Шығындар, өндіріс көлемі және өнімді
өткізу кәсіпорын. Кәсіпорынның негізгі қорлары. Айналым қорлары және айналым құралдары.
Кәсіпорынның кадрлары. Кадрларды басқару. Өндірісінің экономикалық тиімділігі кәсіпорын.
Инвестициялар кәсіпорын.
Оқыту нәтижесі: Білу экономикалық құбылыстар мен процестерді кәсіпорында әдістерін
тиімді басқару кәсіпорын (фирма) қолдану әдістерін талдау, бағалау өзара іс-қимыл кәсіпорындар
экономиканың түрлі секторларында есептеу қаржылық нәтижелері кәсіпорын. Жеткізе алатын
пайымдаулар экономикалық даму мәселелері жөніндегі кәсіпорындар. Іс жүзінде қолдана білу
дағдысын, алған білімдерін экономиканың әр түрлі салаларындағы қызметтің тиімділігін арттыру
үшін кәсіпорынның сүйене отырып, ғылыми теориялық және тәжірибелік әдістері. Білу түрлендіруге
алған экономикалық білімдерін жаңа контекст.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
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EPM 4307 Экономика предприятия и менеджмент
Пререквизиты:
Экономическая
теория,
Микро-макроэкономический
анализ,
Предпринимательская деятельность, Математика, Экономика и бизнес, Оценка эффективности
предпринимательской деятельности, Бизнес-планирование.
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: Изучение экономических явлений и процессов, происходящих на
предприятии
Краткое содержание курса: Понятие экономики и менеджмента на предприятии.
Предприятие как основной субъект хозяйствования. Издержки, объем производства и сбыта
продукции на предприятии. Основные фонды предприятия. Оборотные фонды и оборотные средства
предприятия. Кадры предприятия. Управление кадрами. Экономическая эффективность производства
на предприятии. Инвестиции на предприятии.
Результаты обучения: Знание экономических явлений и процессов, происходящих на
предприятии, методов эффективного управления предприятием (фирмой) применение методов
анализа, оценки взаимодействия предприятия в различных секторах экономики и расчета
финансовых результатов предприятия. Умение выражать суждения по вопросам экономического
развития предприятия. Умение практически применять полученные знания в различных сферах
экономики для повышения эффективности деятельности предприятия, опираясь на научные
теоретические и практические методы. Умение модифицировать полученные экономические знания в
новом контексте.
Руководитель программы: Субботина Е.И.
Кафедра: Экономики и менеджмент
MODT 4308 Материалдарды өңдеу және дайындау технологиясы
Пререквизиттері: Конструкциялық материалдар және термообработка, Мехатроника және
робототехника негіздері, Индустриалдық робототехника, Метал өңдеуіш станоктар, Метал кескіш
станоктар, Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: «Машина жасау» мамандығының болашақ бакалаврларына машина
бөлшектерін алудың және өңдеудің негізгі технологиялық әдістерін білу; негізгі құрылымдық және
аспаптық материалдардың құрылымы, қасиеттері, жіктелуі, таңбалануы және термиялық өңдеуі.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Құрылымдық материалдар және оларды өңдеу
әдістері. Материалдарды өндіру процесінің негізгі кезеңдері. Металтану. Болаттың жылу өңдеуі.
Арнайы қасиеттері бар болат және қорытпалар. Түсті металдар мен қорытпалар. Жаңа материалдар.
Оқыту нәтижесі: Материалдарды таңдау мәселесін, өңдеудің физика-механикалық негіздерін
және оны шешу жолдарын көрсету қабілетін қалыптастыруға дайын болу. Машиналардың
бөлшектері мен құрамдас бөліктерінде дайындалатын құрылымдық материалдардың техникалық
сипаттамаларын өндірістің тұрақтылығы, күші, үнемі және қауіпсіздігі бойынша бағалау.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TPOM 4308 Технология производства и обработки материалов
Пререквизиты: Конструкционные материалы и термообработка, Основы мехатроники и
робототехники, Промышленная робототехника, Металлобрабатывающие станки, Металлорежущие
станки, Технологические процессы машиностроительного производства.
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: Дать будущим бакалаврам специальности «Машиностроение» знания об
основных технологических методах получения и обработки; строении, свойствах, классификации,
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маркировке и термической обработке основных конструкционных и инструментальных материалов.
Краткое содержание курса: Введение. Конструкционные материалы и способы их
обработки. Основные стадии процесса производства материалов. Металловедение. Термическая
обработка стали. Стали и сплавы с особыми свойствами. Цветные металлы и сплавы. Новые
материалы.
Результаты обучения: Готовность сформулировать проблему выбора материалов, физикомеханических основ обработки резанием и способность показать пути ее решения. Оценивать
технические характеристики конструкционных материалов, закладываемых в деталях и узлах машин
с точки зрения технологичности, прочности, экономичности и безопасности.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KZhM 4308 Көлік жөңдеу материалдары
Пререквизиттері: Конструкциялық материалдар және термообработка, Мехатроника және
робототехника негіздері, Индустриалдық робототехника, Метал өңдеуіш станоктар, Метал кескіш
станоктар, Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Мақсаты: теориясы негізінде әдістері мен ғылыми танымның беруге болашақ мамандарға
автомобиль көлігі білім, білік және дағдылары бойынша негіздерін ұйымдастыру және өндіріс
технологиясы мен автокөлік құралдарын жөндеу және жобалау автожөндеу кәсіпорындары.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Химиялық құрамы отын-жағар май материалдары.
Автомобиль бензиндері. Автомобиль дизельді отын. Газ және балама автомобиль отын.
Автомобильдік майлағыш майлар. Пластикалық жағар майлар. Автомобиль арнаулы сұйықтықтар.
Ұйымдастыру ұтымды қолдану отын және жағармай материалдары, автомобиль көлігі. Лак-бояу
материалдары.
Оқыту нәтижелері: Білу, материалдарды заманауи машина жасау, олардың мақсаты,
жіктелуі. Жоспарлай білу ресурстарға қажеттілік кәсіпорындар сервисті анықтау бойынша іс-шаралар
шығындарды оңтайландыру пайдалану кезінде автомобиль көлігі. Дағдысын шығыстарды есептеу
қорлары мен ресурстарын кәсіпорындарда сервис, дағдылармен қамтамасыз ететін тиімді ресурс
үнемдеу жүйесінде техникалық пайдалану.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MRA 4308 Материалы для ремонта автомобилей
Пререквизиты: Конструкционные материалы и термообработка, Основы мехатроники и
робототехники, Промышленная робототехника, Металлобрабатывающие станки, Металлорежущие
станки, Технологические процессы машиностроительного производства.
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: на основе теории и методов научного познания дать будущим специалистам
автомобильного транспорта знания, умения и навыки по основам организации и технологии
производства и ремонта автотранспортных средств и проектирования авторемонтных предприятий.
Краткое содержание курса: Введение. Химический состав топливно-смазочных материалов.
Автомобильные бензины. Автомобильные дизельные топлива. Газовое и альтернативные
автомобильное топлива. Автомобильные смазочные масла. Пластичные смазки. Автомобильные
специальные жидкости. Организация рационального применения топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте. Лакокрасочные материалы.
Результаты обучения: Знание материалов в современном автомобилестроении, их
назначение, классификация. Умение планировать потребность в ресурсах предприятий сервиса,
определять мероприятия по оптимизации затрат при эксплуатации автомобильного транспорта.
Владеть навыками расчета расходов и запасов ресурсов на предприятиях сервиса, навыками,
обеспечивающими эффективное ресурсосбережение в системе технической эксплуатации.
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Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроение
AZhM 4309 Агроинженерлік жүйелерін моделдеу
Пререквизиттері: Ауылшаруашылық машиналарды АЖЖ элементтерімен құрастыру,
Ауылшаруашылық техникасын жөндеу, Тракторлар және автомобильдер
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: нарықтық экономикадағы инженерлік есептерді шешудегі математикалық
модельдеу әдістерінің рөлі мен орнын зерттеу - агроинженерлік жүйелерді математикалық
модельдеудің жалпы принциптерін оқып үйрену - айнымалылар жүйесін, шектеулерді және
оңтайландыру критерийлерін анықтау, кіріс туралы ақпаратты дайындау, компьютердегі мәселелерді
шешу және нәтижелерді талдау.
Курстың қысқаша мазмұны: Бірінші бөлімде агроинженерлік жүйелерді математикалық
модельдеудің жалпы принциптері келтірілген, модельдің негізгі түсініктері, олардың
классификациясы, модельдеудің негізгі кезеңдері ұсынылған. Содан кейін біз оңтайлы өндірісті
жоспарлауды қарастырамыз, онда мәнге және міндеттерге ерекше назар аударылады; жоспарлау
әлеуетін пайдалану және өндірістік ресурстарды оңтайлы бөлу. Екінші бөлімде агроинженерияны,
технологиялық және көлік процестерін модельдеу қарастырылған. Үшінші бөлімде агроинженерлік
жүйеде имитациялық модельдеу зерттелді.
Оқыту нәтижесі:. модельдеу жүйелерінің тұжырымдамасын іс жүзінде қолдану, өндірістік
процестерді ұйымдастыру мен басқарудағы басқа пәндер жүйесінде өз орнын түсіну. Сіздің
позицияңызды айқындау, салыстыру, дәлелдеу және дәлелдеу.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Көлік және сервис
MAS 4309 Моделирование агроинженерных систем
Пререквизиты: Конструирование сельскохозяйственных машин с элементами САПР, Ремонт
сельскохозяйственной техники, Тракторы и автомобили
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: изучить роль и место методов математического моделирования в решении
инженерных проблем в условиях рыночной экономики - изучить общие принципы математического
моделирования агроинженерных систем - научиться ставить задачи, определять системы
переменных, ограничений и критерии оптимизации, готовить входную информацию, решать задачи
на компьютере и проводить анализ результатов.
Краткое содержание курса: В первой части приводятся общие принципы математического
моделирования агроинженерных систем, представляются основные понятия модели, их
классификация, основные этапы моделирования. Далее рассматривается оптимальное планирование
производства, в котором особое внимание уделяется сущности и задачам; планированию загрузки
производственных мощностей и оптимальному распределению производственных ресурсов. Во
второй части приводятся моделирование агроинженерных, технологических и транспортных
процессов. В третьей части изучается имитационное моделирование в агроинженерной системе.
Результаты обучения: использовать в практике понятия моделирования систем, понимать ее
место в системе других дисциплин по организации и управлению производственными процессами.
Решать, сопоставлять, формулировать, выражать и обосновывать свою позицию.
Руководитель программы: Чурсинов М.В.
Кафедра: «Транспорт и сервис»
KK 4309 Кескіш құралдар
Пререквизиттері: Физика, Инженерлік кесте, Машина жасау сызу, Станоктардың қосалқы
құралдарының
құрастыру
негіздері,
Станоктар
бөлшектерін
құрастыру
негіздері,
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Автоматтандырылған жобалау жүйелері, Kомпьютерліқ жобалау жүйелері, Кесу теориясы,
Мaтериалдарды өңдеу негіздері, Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау.
Оқу мақсаты: Студенттерді кескіш құрал туралы білімді алу; атап айтқанда, кесу құралы мен
оның материалына байланысты, сондай-ақ кесу жылдамдығы мен түрлі салқындатқыш
сұйықтықтарды пайдалану түріне байланысты материалды өңдеу барысында пайда болатын түрлі
құбылыстар, сондай-ақ құбылыстар.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Құрал кесетін материалдар. Көміртекті және
легирленген құрама болаттар. Жоғары жылдамдықтағы болат. Қатты қорытпалар (цемент және
минералды керамика). Өте қатты құралдар. Кесу құралдары. Кескіш. Түйістердің түрлері. Құралдың
геометриясы. Drill. Оқу түрлері. Бұрғылау геометриясы. Кескіш. Жонғылық кескіштің түрлері.
Кескіштің геометриясы. Өңдеу процесінің физикалық негіздері. Кесу құралының тозуы және
беріктігі. Металл кесу кезінде деформация. Чипстердің қалыңдату коэффициенті. Салыстырмалы
жылжу. Кесу аймағындағы байланыс процестері. Spreading. Кесу процесінің механикасы.
Оқыту нәтижесі: туралы ғылыми білімнің кешенді жүйесінің негізінде өндірістік процесс
және дайындамалар таңдау және машина бөлшектері байланысты проблемаларды шешу процесінде
қарым-қатынас және ынтымақтасуға мүмкіндігі, күрделі инженерлік іс-математикалық,
жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар базалық және мамандандырылған
білімді қолдану үшін дайын, әлем. жағдай, механикалық, физикалық және химиялық заңдылықтарын
кесу, геометриялық параметрлерін негізінде Кескіш құрал таңдау дұрыстығы туралы пікір айтуға
қабілеті.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
RI 4309 Режущий инструмент
Пререквизиты: Физика, Инженерная графика, Машиностроительное черчение, Основы
конструирования станочных приспособлений, Основы конструирования деталей станков, Системы
автоматизированного проектирования, Системы компьютерного проектирования, Теория резания,
Основы обработки материалов, Технологические процессы машиностроительного производства.
Постреквизиты: общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы.
Цель изучения: Получение знаний студентами о режущем инструменте; а именно различные
видах, а так же явлений происходящие в процессе обработки материала зависящие от режущего
инструмента и материала из которого он изготовлен, а также скорости резания и применения
различных охлаждающих жидкостей.
Краткое содержание курса: Введение. Инструментальные режущие материалы.
Углеродистые и легированные инструментальные стали. Быстрорежущие стали. Твердые сплавы
(металлокерамика и минераллокерамика). Сверхдвердые инструментальные материалы. Режущий
инструмент. Резец. Виды резцов. Геометрия резца. Сверло. Виды сверл. Геометрия сверла. Фреза.
Виды фрез. Геометрия фрезы. Физические основы процесса обработки. Износ и стойкость режущего
инструмента. Деформация металла при резании. Коэффициент утолщения стружки. Относительный
сдвиг. Контактные процессы в зоне резания. Наростообразование. Механика процесса резания.
Результаты обучения: Способность общаться и сотрудничать в процессе решения
поставленных задачи, связанных с выбором процесса изготовления и обработки заготовок и деталей
машин, готовность применять базовые и специальные знания в области математических,
естественных, гуманитарных и экономических наук в комплексной инженерной деятельности на
основе целостной системы научных знаний об окружающем мире. Умение выражать суждения о
правильности выбора режущего инструмента на основе геометрических параметров, режимов
резания, механо- физико- химических законов.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
AMZhT 4310 Ауылшаруашылық машина жасау технологиясы
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Пререквизиттері: Химия, Физика, Инженерлік кесте, Әлемнің қазіргі физикалық көрінісі,
Теориялық механика, Өзара ауыстырымдылық негіздері, Метал өңдеуіш станоктар.
Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау.
Оқу мақсаты: Ауылшаруашылық техникасының теориялық және практикалық мәселелері
бойынша студенттерге қажетті деңгейде оқытуды қамтамасыз ету.
Курстың қысқаша мазмұны: Инженерлік технологияға кіріспе. Құрастырылған машинаның
техникалық қызмет көрсету мақсаты және техникалық талаптар. Жинауды ұйымдастыру және оған
техникалық талаптар. Машина құрастыру кезегін дамыту. Бөлшектер мен тісті доңғалақтардың
типтік буындарын құрастырудың әдістері мен технологиялық құралдары. Қосылатын қосылымдарды
құрастыру технологиясы. Дене бөліктері үшін конструкциялардың, техникалық талаптар мен
материалдардың ерекшеліктері. Корпустық бөліктердің беттерін өңдеудің негіздері мен дәйектілігі.
Дене бөліктерінің сыртқы ұшақтарын емдеу. Дене бөліктерінің негізгі тесіктерін өңдеу. Дене
бөліктерінің негізгі тесіктерін аяқтау әдістері. Конструкциялардың ерекшеліктері, техникалық
талаптар, фреймдер мен кадрлар бланкілері. Төсек дайындау технологиялық процесі. Цилиндрлік
тісті доңғалақтарды өндіру. Тісті дөңгелектерді дайындау технологиясы.
Оқыту нәтижесі: жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдарын, математикалық талдау және
модельдеу әдістерін, машина жасаудағы технологиялық процестер мен объектілерді моделдеу
мақсатында күрделі инженерлік қызметтегі теориялық және эксперименталды зерттеулер негіздерін,
стандартты пакеттерді және машина жасау өнімдерінің автоматтандырылған жобалау құралдарын
пайдалана білу. Өндіріс түрін анықтауда білімдерін қолдану; бастапқы блоктарын алуға арналған
технологияны таңдаған кезде технологиялық жабдықтың технологиялық процестері мен
технологиялық базалары; өңдеуге арналған резервтерді және дайындаудың технологиялық
өлшемдерін, кесу режимінің параметрлерін және операцияларды жүргізудің уақытша нормаларын
есептеу кезінде
Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А.
Кафедра: Көлік және сервис
TSHM 4310 Технология с/х машиностроения
Пререквизиты: Химия, Физика, Инженерная графика, Современная физическая картина
мира, Теоретическая механика, Основы взаимозаменяемости, Металлобрабатывающие станки.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы.
Цель изучения: Обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и
практическим вопросам технологии сельскохозяйственного машиностроения.
Краткое содержание курса: Введение в технологию машиностроения. Служебное назначение
собираемой машины и технические требования. Организация сборки и технические требования к ней.
Разработка последовательности сборки машины. Методы и технологические средства сборки типовых
соединений деталей и передач. Технология выполнения сборка разъемных соединений. Особенности
конструкций, технические требования и материал для корпусных деталей. Особенности выбора баз и
последовательности обработки поверхностей корпусных деталей. Обработка наружных плоскостей
корпусных деталей. Обработка главных отверстий корпусных деталей. Методы отделки главных отверстий
корпусных деталей. Особенности конструкций, технические требования, материалы и заготовки станин и
рам. Технологический процесс изготовления станин. Изготовление цилиндрических зубчатых колес.
Технология изготовления зубчатых колес.
Результаты обучения: способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин, методы математического анализа и моделирования, основы теоретического и
экспериментального исследования в комплексной инженерной деятельности с целью моделирования
объектов и технологических процессов в машиностроении, используя стандартные пакеты и средства
автоматизированного проектирования машиностроительной продукции. Применять знания при
определении типа производства; при выборе способа получения исходной заготовки, средств
технологического оснащения технологического процесса изготовления детали и технологических
баз; при расчете припусков на обработку и технологических размеров заготовки, параметров режима
резания и норм времени на выполнение операций
Руководитель программы: Моисеенко О.В.
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Кафедра: «Транспорт и сервис»
MTP 4310 Машинажасаудағы технологиялық процестер
Пререквизиттері: Физика, Конструкциялық материалдар және термообработка, Метал
кескіш станоктар, Кесу теориясы, Мaтериалдарды өңдеу негіздері, Машина жасау өндірісінің
техноло-гиялық процестері, Метал өңдеуіш станоктар.
Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау.
Оқу мақсаты: Машинажасау технологиялық үрдістері саласындағы студенттердің білімін
алу, атап айтқанда жоғары сапалы өнімдерді, материалды үнемдеуді, жоғары еңбек өнімділігін
қамтамасыз ететін білек пен машина бөлшектерін алу және өңдеу технологиялық әдістерін таңдау
туралы білім алу.
Курстың қысқаша мазмұны: Бланкілердің негізгі түсініктері және оларды алу әдістері.
Металлургиялық өндірістің технологиялық негіздері. Металдарды құрастырудың технологиялық
әдістері. Құю өндірісінің технологиялық әдістері. Дәнекерлеу өндірісінің технологиялық әдістері.
Кесу арқылы металл өңдеу технологиясы. Металл емес материалдардан бланктер мен машина
бөлшектерін өндіру технологиясы.
Оқыту нәтижесі: Техникада қолданылатын өнімдерді алу үшін ұтымды технологияны
таңдауды негіздеу мүмкіндігі. Бланк пен машина бөлшектерін дайындау және өңдеу процесін таңдау
бойынша белгіленген тапсырмаларды шеше білу. Техникада қолданылатын металдар мен қорытпалар
туралы пікір білдіру; құю өндірісінің әдістері мен технологиясы; дәнекерлеу және оны өңдеу
технологиясын таңдаудың дұрыстығына, сондай-ақ құрылымды дәнекерлеудің ұтымды әдісіне
негізделген.
Бағдарлама жетекшісі: Умиров Э.И.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TPM 4310 Технологические процессы машиностроения
Пререквизиты: Физика, Конструкционные материалы и термообработка, Металлорежущие
станки, Теория резания, Основы обработки материалов, Технологические процессы
машиностроительного производства, Металлобрабатывающие станки.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы.
Цель изучения: Получение знаний студентами в области технологических процессов
машиностроения, а именно знания по выбору технологических методов получения и обработки
заготовок и деталей машин, обеспечивающих высокое качество продукции, экономию материала,
высокую производительность труда.
Краткое содержание курса: Основные понятия о заготовках и методах их получения.
Технологические основы металлургического производства. Технологические методы обработки
металлов давлением. Технологические методы литейного производства. Технологические методы
сварочного производства. Технология обработки металлов резанием. Технология производства
заготовок и деталей машин из неметаллических материалов.
Результаты обучения: Способность обосновать выбор рациональной технологии получения
изделий, используемых в машиностроении. Умение решать поставленные задачи, связанные с
выбором процесса изготовления и обработки заготовок и деталей машин. Выражение суждений о
металлах и сплавах, применяемые в машиностроении; методах и технологии литейного производства;
правильности выбора технологии изготовления заготовки и ее механической обработки, а также
рационального способа сварки конструкции.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
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КӘСІПТІК ОҚЫТУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Академиялық дәрежесі: 6В01401/5В012000 –
Кәсіптік оқыту
білім беру бағдарламасы
бойынша білім бакалавры
Академическая степень: бакалавр образования
по
образовательной
программе
6В01401/5В012000
–
Профессиональное
обучение
В рамках специальности 5В012000 – Профессиональное обучение студентам
предлагается на выбор две образовательные траектории: «Технология труда и
предпринимательство» и «Промышленное производство».
1 2020-2021 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ/ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧ.
ГОД
1.1 1 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 1 курса
Цикл

Модулі/Модуль

Пән атауы /
Наименование дисциплины

Код

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов

1 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент

21

Әлеуметтік
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы/
коммуникативтік және
Современная история Казахстана/ The modern
мәдениетін/ Социальная
history of Kazakhstan
Kkzt/ SIK
коммуникативность и
1101
культура/ Social
communicativeness and
culture
Әлеуметтік-саяси
Психология.Мәдениеттану/ Психология.
білімнің модулі/ Модуль
Культурология/ Psychology. Culturology
ЖБ
социально-политических PM/ PK 1102
П/
знаний/ Module of socioООД
political knowledge
ShT/ IYa/ Шетел тілі/ Иностранный язык/ Foreign Language
FL1103 (1)
Тілдегі/ Языковой/
K(O)T/K(R)Y Қазақ(орыс) тілі/ Казахский (русский) язык/
Languages
a/K (R)L Kazakh (Russian) language
1104(1)
Дене шынықтыру/
DSh/ 0FK/ PC
Физическая культура/
Дене шынықтыру/ Физическая культура
1108
Physical Culture
ЖОО компоненті/ Вузовский компонент
Мамандыққа кіріспе/
БП/
MK/ VPP/ IS Мамандыққа кіріспе/ Введение в педагогическую
Введение в профессию/
БД
1201
профессию/ Introduction in a speciality
Introduction in a speciality
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
ЖБ
AOKOT/ Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
Жалпы элективті/
П/
OBZhОТ/ негіздері/ Основы безопасности
Общеэлективный/
ООД
BLSLP 1112 жизнедеятельности и охрана труда/ Basics of Life
General elective
Safety and labor protection

5

4

5
5

2
4
4
5
5
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ЖБ
П/
ООД

БП/
БД

БП/
БД

ETD/ EUR/ Экология және тұрақты даму/ Экология и
ESD 1112 устойчивое развитие/ Ecology and sustainable
development
2 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
ShT / IYa /
Шетел тілі/ Иностранный язык/ Foreign Language
FL1103 (2)
Тілдегі/ Языковой/
K(O)T/
Languages
Қазақ(орыс) тілі/ Казахский (русский) язык/
K(R)Ya/ K(R)
Kazakh (Russian) language
L 1104 (2)
Әлеуметтік
коммуникативтік және
Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар
мәдениетін/ Социальная
(ағылшын тілінде)/ ИнформационноAKT/ IKT/
коммуникативность и
коммуникационные технологии (на англ.языке)/
IKT 1105
культура/ Social
Information and communication technologies (in
communicativeness and
Engl. Language)
culture
Әлеуметтік-саяси
білімнің модулі/ Модуль
Саясаттану. Әлеуметтану/
SA/PS/PS
социально-политических
Политология.Социология/ Political science.
1106
знаний/ Module of socioSociology
political knowledge
Дене шынықтыру/
DSh/ FK Дене шынықтыру/ Физическая культура/ Physical
Физическая культура/
1109
Culture
Physical Culture
ЖОО компоненті / Вузовский компонент
Ped/ Ped/ GP
Педагогика/ Педагогика/ The general pedagogics
Мамандыққа кіріспе/
1202
Введение в профессию/
OP / UP/ EP
Introduction in a speciality
Оқу/ Учебная/ Educational
1204
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Сызба және сызбалы геометрия/ Черчение и
SSG/ ChNG/
начертательная геометрия/ Drawing and descriptive
Мамандыққа кіріспе/
DDG 1203
geometry
Введение в профессию/
Introduction in a speciality SG/ NG/ DG
Начертательная геометрия
1203

21
5
5

5

4

2
6
5
1
3

3

1.2 2 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 2 курса
Цикл

Модулі/ Модуль

Код

Пән атауы/
Наименование дисциплины

3 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
Әлеуметтік-саяси
білімнің модулі/ Модуль
Fil/ Fil / Phil
БП/
социально-политических
Философия/ Философия/ Philosophy
БД
2102
знаний/ Module of sociopolitical knowledge
Оқыту қосымша түрлері/ Дополнительные виды обучения
Дене шынықтыру/
ОҚТ /
DSh/ FK/ PC Дене шынықтыру/ Физическая культура/ Physical
Физическая культура/
ДВО
1110
Culture
Physical Culture

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов
5

5

7
2
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Теория және машина
жасау технологиясы/
Теория и технология
KPO/ PPP/
Өндірістік/ Производственная/ Practical training
производств машин/
PPT 2215
Theory and technology of
production machines
ЖОО компоненті / Вузовский компонент
Қоғамдық ғылымдар/
Ped/ Ped/ GP
Общественные науки/
Педагогика/ Педагогика/ The general pedagogics
2205
Social sciences
БП/
Теория және машина
БД
жасау технологиясы/
Теория и технология
KPO/ PPP/
Өндірістік/ Производственная/ Practical training
производств машин/
PPT 2215
Theory and technology of
production machines
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Кәсіпкерлік
KK/ PD/ BA
Кәсіпкерлік қызмет/ Предпринимательская
экономикалық негіздері/
1112
деятельность/ Business activity
Экономические основы
Көшбасшылықтың
негіздері және кәсіпкерлік/
ЖБП/
предпринимательства/
Основы лидерства и предпринимательство/
ООД
KNK/ OLP/
Economic fundamentals of
Fundamentals of leadership and entrepreneurship
FLE 1112
entrepreneurship
MOTP 1/
Материалды өңдеу технологиясы практикумы 1
PTOM 1/
(сала бойынша)/ Практикум по технологии
PWTPM 1 обработки материалов 1 (по профилю)/ Practical
3220
work on technology of processing of materials 1 (on a
profile)
AOTN/
Автомобиль өнеркәсібінің технологиялық
OTPA/
негіздері/ Основы технологии производства
BPTC 3220 автомобилей/ Bases of the production technology of
cars
Оқудың жаңа
EN/ OE/
Электротехника негіздері/ Основы
технологиялары, тәрбие BEE 3221
электротехники/ Basics of electrical engineering
жұмысы және
оқушылардың кәсіби
білімі/ Современные
технологии обучения,
воспитательная работа и EEN/ EOE/
Электротехника және электроника негізі/
профильное обучение
EEBCE
Электротехника и основы электроники/ Electrical
школьников/ Modern
3221
engineering and basic concepts of electronics
technologies of training,
еducational work and
profile training of
schoolchildren
4 СЕМЕСТР
Конструкциялық
материалдарды реттеу
технологиясы/
Технология обработки
конструкционных
материалов/ Processing
technology of structural
materials

БП/
БД

ОҚТ /
ДВО

5

10
5

5

13

5

4

4

Міндетті компонент/ Обязательный компонент

7

Оқыту қосымша түрлері/ Дополнительные виды обучения

7

Дене шынықтыру/
Физическая культура/
Physical Culture

DSh/ FK/ PC Дене шынықтыру/ Физическая культура/ Physical
1111
Culture

2
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Конструкциялық
материалдарды реттеу
технологиясы/
Технология обработки KPO/ PPP/
Өндірістік/ Производственная/ Practical training
конструкционных
PPT 3222
материалов/ Processing
technology of structural
materials
ЖОО компоненті / Вузовский компонент
Оқудың жаңа
технологиялары, тәрбие OKBBU/ Оқушыларға кәсіптік білім беруді үйымдастыру/
жұмысы және
OPOS/
Организация профильного обучения школьников/
оқушылардың кәсіби
OPTS 3302
The organization of profile training of students
білімі/ Современные
технологии обучения,
воспитательная работа и
профильное обучение
MBKN/
Машина бөлшектері және құрастыру негіздері/
школьников/ Modern
OKDM/
Основы конструирования и детали машин/ Basics
technologies of training,
BDDC 3303
of designing and detail of cars
еducational work and
КП/
profile training of
ПД
schoolchildren
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Кәсіпкерлік
экономикалық негіздері/
БП/ Экономические основы
БД предпринимательства/
Economic fundamentals of
entrepreneurship
Конструкциялық
материалдарды реттеу
технологиясы/
Технология обработки
конструкционных
материалов/ Processing
technology of structural
materials
КП/
ПД

Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар/
Технологическое Предпринимательство и
Стартапы/ Technological Entrepreneurship and
Startups
ZhМ/ PM/ Жобалық менеджмент/ Проектный менеджмент/
PM 2210
Project management
MOTP 2/
Материалды өңдеу технологиясы практикумы 2
PTOM 2/
(сала бойынша)/ Практикум по технологии
PWTPM
обработки материалов 2 (по профилю)/ Practical
3305
work on technology of processing of materials 2 (on a
profile)
TKAZh/ Техникалық қызмет және автомобилдерді жөндеу/
TORA/
Техническое обслуживание и ремонт
MRC 3305
автомобилей/ Maintenance and repair of саrs

5

10

5

5

13

TKS/ TPS/
TES 2210

Тәрбие жұмыстарының
әдістемесі және кәсіби OAN/ OV/
педагогика/ Методы
IB 3304
воспитательной работы и
профессиональная
педагогика/ Methods of
MZhS/
educational work and
MCh/ MBD
professional pedagogics
3304

5

3

Өзара ауыстырымдылық негіздері/ Основы
взаимозаменяемости/ Interchangeability basics
5
Машина жасау сызу/ Машиностроительное
черчение/ Machine-building drawing

1.3 3 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 3 курса

Цикл

Модулі/ Модуль

Код

Пән атауы/
Наименование дисциплины

5 СЕМЕСТР
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору

Академиялық
кредиттер
саны/
Количество
академических
кредитов

30
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«Еңбектің технологиясы және кәсіпкерлік» білім беру бағдарламасы/ Образовательная
траектория «Технология труда и предпринимательство»
Теория және машина
жасау технологиясы/
Теория и технология
производств машин/
Theory and technology of
production machines

БП/
БД

MT/ TM/
TME 3216

MN/ OM/
MEB 3216

Конструкциялық
MOTP 1/
материалдарды реттеу
PTOM 1/
технологиясы/
PWTPM 1
Технология обработки
3217
конструкционных
материалов/ Processing
AOTN/
technology of structural
OTPA/ BPTC
materials
3217

Машинажасау технологиясы/ Технология
машиностроения/ Technology of mechanical
engineering

30

5

Машинажасау негіздері/ Основы машиностроения/
Mechanical engineering bases
Материалды өңдеу технологиясы практикумы 1
(сала бойынша)/ Практикум по технологии
обработки материалов 1 (по профилю)/ Practical
work on technology of processing of materials 1 (on a
profile)

5

Автомобиль өнеркәсібінің технологиялық негіздері/
Основы технологии производства автомобилей/
Bases of the production technology of cars

Оқушылардың
MOS/ MS/ Метал өңдеуіш станоктар/ Металлобрабатывающие
техникалық өнері мен
станоктар/ Техническое MWM 3218 станки/ Metal working machines
творчество учащихся и
станки/ Technical
MKS/ MS/ M- Метал кескіш станоктар/ Металлорежущие станки/
creativity of pupils and
cMT 3218 Metal-cutting machine tool
machinery
KZhZhEK/ Компьютерлік жобалау жүйелері элементтерімен
KESAP/
конструкциялау/ Конструирование с элементами
DESC-aD системы автоматизированного проектирования/ The
Тәрбие жұмыстарының
3304
design elements of the system of computer-aided
әдістемесі және кәсіби
design
педагогика/ Методы
IZh/ IP/ ED Инженерлік жобалау/ Инженерное проектирование/
воспитательной работы
3304
Engineering design
и профессиональная
TZhAT/
Тәрбие жұмыстарының әдістемесі мен
педагогика/ Methods of
MVR/ TEW технологиясы/ Методика воспитательной работы/
educational work and
3305
Technique of educational work
КП/ professional pedagogics
MBKN/
Машина бөлшектері және құрастыру негіздері/
ПД
OKDM/
Основы конструирования и детали машин/ Basics of
BDDC 3305 designing and detail of cars
Тәрбие жұмыстарының
әдістемесі және кәсіби OAN/ OV/ IB Өзара ауыстырымдылық негіздері/ Основы
3306
взаимозаменяемости/ Interchangeability basics
педагогика/ Методы
воспитательной работы
и профессиональная
педагогика/ Methods of MZhS/ MCh/ Машина жасау сызу/ Машиностроительное
MBD 3306 черчение/ Machine-building drawing
educational work and
professional pedagogics
«Өнеркәсіп өндірісі» білім беру бағдарламасы/ Образовательная траектория «Промышленное
производство»
Материалды өңдеу технологиясы практикумы 1
Конструкциялық
MOTP 1/
(сала бойынша)/ Практикум по технологии
материалдарды реттеу
PTOM 1/
обработки материалов 1 (по профилю)/ Practical
технологиясы/
PWTPM 1
work on technology of processing of materials 1 (on a
БП/ Технология обработки
3217
profile)
БД
конструкционных
материалов/ Processing
AOTN/
Автомобиль өнеркәсібінің технологиялық негіздері/
technology of structural OTPA/ BPTC Основы технологии производства автомобилей/
materials
3217
Bases of the production technology of cars

5

5

5

5

30

8
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Оқушылардың
MOS/ MS/
техникалық өнері мен
MWM
3218
станоктар/ Техническое
творчество учащихся и
станки/ Technical
MKS/ MS/ Mcreativity of pupils and
cMT 3218
machinery

Метал өңдеуіш станоктар/ Металлобрабатывающие
станки/ Metal working machines
5
Метал кескіш станоктар/ Металлорежущие станки/
Metal-cutting machine tool

Компьютерлік жобалау жүйелері элементтерімен
KZhZhEK/
конструкциялау/ Конструирование с элементами
KESAP/
системы автоматизированного проектирования/ The
DESC-aD
design elements of the system of computer-aided
3304
design

КП/
ПД

IZh/ IP/ ED
Тәрбие жұмыстарының
3304
әдістемесі және кәсіби
педагогика/ Методы
воспитательной работы KKM/ PTM/
HTC 3305
и профессиональная
педагогика/ Methods of
educational work and
KK/ PU/ EI
3305

Инженерлік жобалау/ Инженерное проектирование/
Engineering design
Көтергіш-көлік машиналар/ Подъемнотранспортные машины/ Hoisting-and-transport cars
7
Көтергіш кондырғылар/ Подъемные установки/
Elevating installations

OAN/ OV/ IB Өзара ауыстырымдылық негіздері/ Основы
3306
взаимозаменяемости/ Interchangeability basics
MZhS/ MCh/ Машина жасау сызу/ Машиностроительное
MBD 3306 черчение/ Machine-building drawing
6 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
Оқудың жаңа
Қазіргі технологияларын кәсіби оқытуда/
KTKO/
технологиялары, тәрбие
Современные технологии в профессиональном
STPO/ MTVT
жұмысы және
обучении/ Modern technologies are in the vocational
3301
оқушылардың кәсіби
training
білімі/ Современные
технологии обучения,
КП/
воспитательная
работа и
ПД
профильное обучение
OKBBU/ Оқушыларға кәсіптік білім беруді үйымдастыру/
школьников/ Modern OPOS/ OPTS Организация профильного обучения школьников/
technologies of training,
3302
The organization of profile training of students
еducational work and
profile training of
schoolchildren
Өндіріс және ғылыми
пәндер/ Производство и ZhTAPOA/ Жалпы техникалық және арнайы пәндерді
БП/
научные дисциплины/
MPО/ VTT оқытудың әдістемесі/ Методика профессионального
БД
Production and scientific
3308
обучения/ Vocational training technique
disciplines
Оқыту қосымша түрлері/ Дополнительные виды обучения
Кәсіптік практика/
Өндірістік (педагогикалық)/ Производственная
KPO/ PPP
Профессиональная
(педагогическая)
3405
практика
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
«Еңбектің технологиясы және кәсіпкерлік» білім беру бағдарламасы/ Образовательная
траектория «Технология труда и предпринимательство»
КП/
Оқудың жаңа
EN/ OE/ BEE Электротехника негіздері/ Основы электротехники/
ПД технологиялары, тәрбие
3307
Basics of electrical engineering

ОҚТ/
ДВО

5

5

12
3

4

5

5
5
15
15
3
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жұмысы және
оқушылардың кәсіби
білімі/ Современные
технологии обучения,
воспитательная работа и
Электротехника және электроника негізі/
EEN/ EOE/
профильное обучение
Электротехника и основы электроники/ Electrical
EEBCE 3307
школьников/ Modern
engineering and basic concepts of electronics
technologies of training,
еducational work and
profile training of
schoolchildren
Материалды өңдеу технологиясы практикумы 2
MOTP 2/
(сала бойынша)/ Практикум по технологии
Конструкциялық
PTOM 2/
обработки материалов 2 (по профилю)/ Practical
материалдарды реттеу
PWTPM
work on technology of processing of materials 2 (on a
технологиясы/
3219
profile)
Технология обработки
конструкционных
материалов/ Processing
TKAZh/
Техникалық қызмет және автомобилдерді жөндеу/
БП/ technology of structural TORA/ MRC Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/
БД
materials
3219
Maintenance and repair of саrs
Жиһаздың конструкциясы және дизайны/
ZhKD/ KDM/
Конструирование и дизайн мебели/ Construction and
CDF 3220
design of furniture
KZhOP/
Корпустық жиһазды өңдеу практикумы/ Практикум
PIKM/
по изготовлению корпусной мебели/ Practical work
PWMCF 3220 on manufacturing of case furniture
«Өнеркәсіп өндірісі» білім беру бағдарламасы/ Образовательная траектория «Промышленное
производство»
Материалды өңдеу технологиясы практикумы 2
Конструкциялық
MOTP 2/
(сала бойынша)/ Практикум по технологии
материалдарды реттеу
PTOM 2/
обработки материалов 2 (по профилю)/ Practical
технологиясы/
PWTPM
work on technology of processing of materials 2 (on a
Технология обработки
3219
profile)
конструкционных
материалов/ Processing
TKAZh/
Техникалық қызмет және автомобилдерді жөндеу/
БП/ technology of structural TORA/ MRC Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/
БД
materials
3219
Maintenance and repair of саrs
Жиһаздың конструкциясы және дизайны/
МG/ МG/ MD
Конструирование и дизайн мебели/ Construction and
Мамандыққа кіріспе/
3220
design of furniture
Введение в профессию/
Introduction in a
KZhOP/
Корпустық жиһазды өңдеу практикумы/ Практикум
speciality
PIKM/
по изготовлению корпусной мебели/ Practical work
PWMCF 3220 on manufacturing of case furniture
Оқудың жаңа
технологиялары, тәрбие EN/ OE/ BEE Электротехника негіздері/ Основы электротехники/
жұмысы және
3307
Basics of electrical engineering
оқушылардың кәсіби
білімі/ Современные
технологии обучения,
КП/
воспитательная работа и
ПД
профильное обучение
Электротехника және электроника негізі/
EEN/ EOE/
школьников/ Modern
Электротехника и основы электроники/ Electrical
technologies of training, EEBCE 3307 engineering and basic concepts of electronics
еducational work and
profile training of
schoolchildren
Мамандыққа кіріспе/
Введение в профессию/
Introduction in a
speciality

7

5

16

7

5

4

1.4 4 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 4 курса
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Цикл

Модулі/ Модуль

Код

Пән атауы/
Наименование дисциплины

7 СЕМЕСТР
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
«Еңбектің технологиясы және кәсіпкерлік» білім беру бағдарламасы/ Образовательная
траектория «Технология труда и предпринимательство»
Техникалық шығармашылық үйірмелер
TShUU/ OKTT/ ұйымдастыру/ Организация кружков
OCTC 4221 технического творчества/ The organization of
circles of technical creativity
Сабақтан тыс өткізілетін іс-шара әдістемесі/
STOI-shA/
Методика проведения внеклассных
Оқушылардың
MPVM/ TCOCA
мероприятий/ Technique of carrying out of outтехникалық өнері
4221
class actions
мен станоктар/
Техническое
БП/
Оқушылардың шығармашылық техникалық
БД творчество учащихся
элементтері және үлгілеу, макеттеу және
и станки/ Technical OShTEUMZh/ жобалау/ Моделирование, макетирование,
creativity of pupils
MMPETTU/ проектирование и элементы технического
and machinery
MPDETCP 4222 творчества учащихся/ Modeling, prototyping,
designing and elements of technical creativity of
pupils
Білім жүйесіндегі техникалық шығармашылық/
BZhTSh/ TTO/
Техническое творчество в образовании/
TCF 4222
Technical creativity in formation
Машинажасау процесінің өнеркәсібін
MPOU/ OPPM/ ұйымдастыру/ Организация производственных
OPME 4308 процессов машиностроения/ The organization of
productions of mechanical engineering
SM/ OM/ BME Салалық машинажасау/ Отраслевое
4308
машиностроение/ Branch mechanical engineering
Эргономика және
Erg/ Erg/ Erg
машинажасау
Эргономика/ Эргономика/ Ergonomics
4309
процесінің өнеркәсіб
ұйымы/ Эргономика и MGEU/ NOTP/ Мұғалімдердің ғылыми еңбегін ұйымдастыру/
Научная организация труда педагогов/ Scientific
организация
SOWT 4309
organization of work of teachers
КП/
производственных
ПД
процессов
ZhB/UP/MP Жобаларды басқару/ Управление проектами/
машиностроения/
4310
Management of projects
Ergonomics and
MO/MS/MS Маркетинг және өткізу/ Маркетинг и сбыт/
organization of the
4310
Marketing and sales
production processes of
Мехатроника және робототехника негіздері/
mechanical engineering MRN/OMR/FM Основы мехатроники и робототехники/
R 4311
Fundamentals of mechatronics and robotics
Техникалық модельдеу оқытудың әдістемесі/
TMOA/MPTM/T Методика преподавания технического
MTM 4311
моделирования/ Teaching methods of technical
modelling
«Өнеркәсіп өндірісі» білім беру бағдарламасы/ Образовательная траектория «Промышленное
производство»
Техникалық шығармашылық үйірмелер
Оқушылардың
техникалық өнері мен TShUU/ OKTT/ ұйымдастыру/ Организация кружков
OCTC 4221 технического творчества/ The organization of
станоктар/
circles of technical creativity
Техническое
БП/
БД
творчество учащихся
Сабақтан тыс өткізілетін іс-шара әдістемесі/
STOI-shA/
и станки/ Technical
Методика проведения внеклассных
creativity of pupils and MPVM/ TCOCA мероприятий/ Technique of carrying out of out4221
machinery
class actions

30
30

6

6

5

5

3

5

30

6
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КП/
ПД

Эргономика және
машинажасау
процесінің өнеркәсіб
ұйымы/ Эргономика и
организация
производственных
процессов
машиностроения/
Ergonomics and
organization of the
production processes of
mechanical engineering

Оқушылардың шығармашылық техникалық
элементтері және үлгілеу, макеттеу және
OShTEUMZh/ жобалау/ Моделирование, макетирование,
MMPETTU/ проектирование и элементы технического
MPDETCP 4222 творчества учащихся/ Modeling, prototyping,
designing and elements of technical creativity of
pupils
Білім жүйесіндегі техникалық шығармашылық/
BZhTSh/ TTO/
Техническое творчество в образовании/
TCF 4222
Technical creativity in formation
Машинажасау процесінің өнеркәсібін
MPOU/ OPPM/ ұйымдастыру/ Организация производственных
OPME 4308 процессов машиностроения/ The organization of
productions of mechanical engineering
SM/ OM/ BME Салалық машинажасау/ Отраслевое
4308
машиностроение/ Branch mechanical engineering
EK/ OT/ LS 4309 Еңбекті қорғау/ Охрана труда/ Labor safety
Мұғалімдердің ғылыми еңбегін ұйымдастыру/
MGEU/ NOTP/
Научная организация труда педагогов/ Scientific
SOWT 4309
organization of work of teachers
Станоктардың қосалқы құралдарының
SKKKN/ OKSP/ құрастыру негіздері/ Основы конструирования
DBMTA 4310 станочных приспособлений/ Designing bases of
machine tool's adaptations
MO/MS/MS Маркетинг және өткізу/ Маркетинг и сбыт/
4310
Marketing and sales
Мехатроника және робототехника негіздері/
MRN/OMR/FM
Основы мехатроники и робототехники/
R 4311
Fundamentals of mechatronics and robotics
Техникалық модельдеу оқытудың әдістемесі/
TMOA/MPTM/T Методика преподавания технического
MTM 4311
моделирования/ Teaching methods of technical
modelling
8 СЕМЕСТР

Оқыту қосымша түрлері/ Дополнительные виды обучения

Оқытудың қосымша
түрлері/
Дополнительные
ДВО
виды обучения/
Additional kinds of
training

DSh/ FK/ PC
1401

Дене шынықтыру/ Физическая культура/
Physical Culture

Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
«Еңбектің технологиясы және кәсіпкерлік» білім беру бағдарламасы/ Образовательная
траектория «Технология труда и предпринимательство»
Өндірістік
KPO/ PPP/ PPT Өндірістік (педагогикалық)/ Производственная
(педагогическая)/ Practical training (pedagogical)
(педагогикалық)/
4405

Производственная
(педагогическая)/
Practical training
(pedagogical)
Қорытынды
КА/ аттестаттау/ Итоговая
ИА
аттестация/ Final
assesment

ОҚТ/
ДВО

KPDa/ PPPd/
PPPg 4406

Диплом алды/ Преддипломная/ Pre-graduation

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан/
MBME/ GES/ Государственный экзамен по специальности/
SES 4407
State exam in the specialty

6

5

5

3

5

10

10

27
27
4

5

4
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Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/ Мамандықтар бойынша мемлекеттік
DZhZhR/MBME
емтихан/ Написание и защита дипломной
/NZDR/GEPD/
работы/
Государственный
экзамен
по
WPT/SEMS
профилирующим дисциплинам/ Writing and
4408
protection of the thesis/ State exam in the main
subjects
Сыбайлас
жемкорлыкка карсы
мадениет негиздери/
SZhKMN/ OAK/
Основы
BAC 1402
антикоррупционной
культуры/ Bases of
anti-corruption culture
OT/ Sam/ SK
1403

Сыбайлас жемкорлыкка карсы мадениет
негиздери/ Основы антикоррупционной
культуры/ Bases of anti-corruption culture

8

3

Өзін-өзі тану/ Самопознание/ Self-knowledge

Экология және тұрақты даму/ Экология и
ETD/ EUR/ ESD
устойчивое развитие/ Ecology and sustainable
1403
development
Жалпы элективті/
Din/ Rel/ RS
Дінтану/ Религиоведение/ Religious studies
Общеэлективный/
1403
General elective
Gen/ Gen/ Gen
Гендерология/ Гендерология/ Genderology
1403
Өсімдік және мал шаруашылық негіздері/
OMSHN/ ORZh/ Основы растениеводства и животноводства/
FPGAH 1403 Fundamentals of plant growing and animal
husbandry
«Өнеркәсіп өндірісі» білім беру бағдарламас / Образовательная траектория «Промышленное
производство»
Өндірістік
KPO/ PPP/ PPT Өндірістік (педагогикалық)/ Производственная
(педагогическая)/ Practical training (pedagogical)
(педагогикалық)/
4405
Производственная
ОҚТ/
ДВО
(педагогическая)/
KPDa/ PPPd/ Диплом0 алды/ Преддипломная/ Pre-graduation
Practical training
PPPg 4406
(pedagogical)
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан/
MBME/ GES/ Государственный экзамен по специальности/
SES 4407
State exam in the specialty
ДВО
КВ

Қорытынды

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
Мамандықтар бойынша мемлекеттік
емтихан/ Написание и защита дипломной
/NZDR/GEPD/
работы/
Государственный
экзамен
по
WPT/SEMS
профилирующим дисциплинам/ Writing and
4408
protection of the thesis/ State exam in the main
subjects

3

29
4

5

4

КА аттестаттау/ Итоговая
қорғау/
/ИА
аттестация/ Final
DZhZhR/MBME

assesment

Сыбайлас
жемкорлыкка карсы
мадениет негиздери/
SZhKMN/ OAK/
Основы
BAC 1402
антикоррупционной
культуры/ Bases of
ДВО anti-corruption culture
КВ
OT/ Sam/ SK
1403
Жалпы элективті/
ETD/ EUR/ ESD
Общеэлективный/
1403
General elective
Din/ Rel/ RS
1403

Сыбайлас жемкорлыкка карсы мадениет
негиздери/ Основы антикоррупционной
культуры/ Bases of anti-corruption culture

8

4

Өзін-өзі тану/ Самопознание/ Self-knowledge
Экология және тұрақты даму/ Экология и
устойчивое развитие/ Ecology and sustainable
development

4

Дінтану/ Религиоведение/ Religious studies
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Gen/ Gen/ Gen
Гендерология/ Гендерология/ Genderology
1403
Өсімдік және мал шаруашылық негіздері/
OMSHN/ ORZh/ Основы растениеводства и животноводства/
FPGAH 1403 Fundamentals of plant growing and animal
husbandry
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ
СИПАТТАМАСЫ/
ОПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
И
ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1 6В01401 «Кәсіптік оқыту» білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание
образовательной программы 6В01401 «Профессиональное обучение»
Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности
Түлегі жүзеге асыра алады, өзінің Кәсіби қызметін Выпускник
может
осуществлять
свою
мынадай салаларда:
профессиональную деятельность в следующих
- психологиялық-педагогикалық қызмет оқу-тәрбие сферах:
мекемелерінде және оқу орындарында және кәсіптік - психолого-педагогическая деятельность в учебноорта білім беру;
воспитательных
учреждениях
и
учебных
- ғылыми-зерттеу қызметі саласында өндірісте және заведениях
профессионального
и
среднего
білім саласындағы қызметкерлердің біліктілігін арттыру образования;
мамандануына сәйкес;
- научно-исследовательская деятельность в сфере
- мәдени-ағартушылық, басқарушылық және жоспарлы образования и на производстве в области повышения
қызмет алған біліктілігіне кәсіби оқытудың бакалавры.
квалификации работников в соответствии со
- техникалық, Кәсіби қызмет ұйымдарында бастауыш, специализацией;
орта және қосымша кәсіптік білім беру, өндірісте;
- культурно-просветительная, управленческая и
- кәсіпкерлік қызмет саласында кәсіптік білім.
плановая деятельности в соответствии с полученной
квалификацией
бакалавра
профессионального
обучения.
- технической, профессиональной деятельности в
организациях
начального,
среднего
и
дополнительного профессионального образования,
на производстве;
- предпринимательская деятельность в сфере
профессионального образования.
Кәсіби қызметінің объектілері/ Объекты профессиональной деятельности
Бітірушінің Кәсіби қызметінің объектілері болып Объектами
профессиональной
деятельности
табылады:
выпускника являются:
-учаскелер мен құралдарын жүзеге асыру біртұтас -участки и средства осуществления целостного
педагогикалық үдерістің келесі ұйымдарда процесіне педагогического
процесса
в
следующих
байланысты білім беру:
организациях, связанных с процессом образования:
- жалпы білім беретін мектептер, лицейлер, - общеобразовательные школы, лицеи, гимназии;
гимназиялар;
учебно-производственные
комбинаты
- оқу-өндірістік комбинаттар (бірлестіктер), оқу- (объединения), учебно-курсовые сети, центры по
курстық желілері орталықтары бойынша даярлау, қайта подготовке,
переподготовке
и
повышению
даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі жұмыс квалификации рабочих и специалистов службы
және қызмет туралы " халықты жұмыспен қамту;
занятости населения;
- кәсіптік-техникалық мектептер, училищелер;
- профессионально-технические школы, училища;
- орта арнайы оқу орындары, колледждер;
- средние специальные учебные заведения,
- жоғары оқу орындары;
колледжи;
- ғылыми-зерттеу ұйымдары.
- высшие учебные заведения;
- научно-исследовательские организации.
Кәсіби қызметінің нысандары/ Предметы профессиональной деятельности

108

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
Түлектің Кәсіби қызмет нысаны болып табылады:
- ұйымдастыру және өткізу оқу-тәрбие процесін сала
бойынша білім беру мекемелерінде;
- ұйымдастыру, оқу-тәрбиелік және өндірістік үрдісті
өнеркәсіптік және басқа да кәсіпорындар;
ғылыми-зерттеу
қызметін
ұйымдастыру
оқитындардың қатысуымен.

Предметами
профессиональной
деятельности
выпускника являются:
организация
и
проведение
учебновоспитательного
процесса
в
организациях
образования по профилям;
организация
учебно-воспитательного
и
производственного процессов на промышленном и
других предприятиях;
организация
научно-исследовательской
деятельности с участием обучаемых.
Кәсіби қызметінің түрлері/ Виды профессиональной деятельности
Кәсіптік қызмет түрлері болуы мүмкін:
Видами профессиональной деятельности могут
- білім беру (оқу-тәрбиелеу, педагогикалық);
быть:
- ұйымдық-технологиялық;
- образовательная (учебно-воспитательная,
- өндірістік-басқарушылық;
педагогическая);
- жобалық;
- организационно-технологическая;
- ғылыми-зерттеу;
- производственно-управленческая;
- өндірістік.
- проектная;
- научно-исследовательская;
- производственная.
«Еңбектің технологиясы және кәсіпкерлік» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек
міндеті/ По итогам обучения в рамках образовательной программы «Технология труда и
предпринимательство» выпускник должен
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білуі керек:
- бағдарламаның ықпал ететін жемісті жұмысы оқушы
жастармен әр түрлі мектеп бөлімдеріне типтік оқу
бағдарламалары және бастауыш, кәсіптік оқыту және еңбек
технологиясы, жалпы білім беретін мектептерде,
оқушылардың еңбекке жаңа әлеуметтік-экономикалық
жағдайда Қазақстан Республикасы;
- тарихы мен қазіргі заманғы даму үрдістері,
психологиялық-педагогикалық тұжырымдамалар; теория
мен
тәжірибе-біртұтас
педагогикалық
процестің
функциялары туралы мектеп әкімшілігінің;
- әдіснамалық негіздері, теориялық және практикалық
оқыту/, оқушылардың техникалық/технологиялық кәсіптер;
бағдарламаның мазмұны интегративті білім беру курсы
"Технология" бағдарламасының мазмұны бастауыш кәсіби
(бейінді) оқыту жоғары сынып оқушылары;
- құрылымы және құру принциптері сабақтар кәсіптік
оқыту (технология) ескере отырып, олардың мақсаттарын,
міндеттерін және кезеңдерін оқу;
- негізгі принциптері туралы шығармашылық қызметі,
оның психологиялық және әдістемелік ерекшеліктері";
- тарихын, салт, дәстүрін, әдет-ғұрпын;
- арақатынасы тұқым қуалаушылық пен әлеуметтік
ортаның рөлі мен маңызы, ұлттық және мәдени-тарихи
факторлар білім беру және тәрбиелеу;
- қойылатын талаптар, ұйымдастыру және жабдықтау,
мектептің оқу шеберханаларында;
- басқару жүйесі өнімнің сапасын, жұмыс орнын
ұйымдастыру;
жобалау сатылары үлгілерді, тауарлар мен бұйымдарды,
форма және құрастыру заттарды, объектілерді және
қоршаған орта арқылы компьютерлік модельдеу,
макетирования әзірлеу экспозициялар жауап беретін
эстетикалық талаптарға сай;
- өнеркәсіптің рөлі ел шаруашылығының, кәсіпорындардың
құрылымын, оның негізгі бөлімшелері мен қызметтері
туралы; қазіргі заманғы үрдістері сәулет, өнер және дизайн;
- мәні мен мазмұны кәсіптік оқыту әр түрлі кезеңдерінде
оқыту;
- талаптар, мазмұны, әдістемесі, ұйымдастыру және өткізу
кәсіби дайындық жұмыс;
- сипаты мен мазмұны бойынша педагогтің жұмыс
ұйымдастыру, жоспарлау және материалдық қамтамасыз
ету сабақтар;
- жобалаудың теориялық негіздері кешендердің,
дидактикалық құралдарды, олардың мүмкіндіктері, жұмыс
істеу принципі, технологиясы мен пайдалану әдістемесін
қолдану.

знать:
- программы, способствующие плодотворной
работе с учащейся молодежью по различным
школьным разделам типовой учебной программы
начального, профессионального обучения и
технологии труда в общеобразовательных школах,
для подготовки школьников к труду в новых
социально-экономических условиях Республики
Казахстан;
- историю и современные тенденции развития
психолого-педагогических концепций; теорию и
практику целостного педагогического процесса, о
функциях администрации школы;
- о методологических основах теоретического и
практического обучения школьников/учащихся по
техническим/технологическим
профессиям;
содержание
программы
интегративнообразовательного курса «Технология», содержание
программы
начального
профессионального
(профильного) обучения учащихся старших
классов;
- структуру и принципы построения занятий
профессионального обучения (технологий труда) с
учетом их цели, задачи и этапов обучения;
- об основных принципах творческой деятельности,
ее психологических и методических особенностях;
- историю культуры народов, их традиций,
обычаев;
- соотношение наследственности и социальной
среды, роли и значения национальных и культурноисторических
факторов
в
образовании
и
воспитании;
- требования, предъявляемые к организации и
оборудованию школьных учебных мастерских;
- о системе управления качеством продукции,
организации рабочего места;
- этапы проектирования образцов товаров и
изделий, формообразования и конструирования
предметов, объектов и среды посредством
компьютерного моделирования, макетирования,
разработки экспозиций, отвечающих эстетическим
требованиям;
- роль промышленности в хозяйстве страны,
структуру
предприятий,
её
основных
подразделений и служб; о современных тенденциях
в области архитектуры, искусства и дизайна;
- содержание и значение профессионального
обучения на разных этапах обучения;
- требования, содержание методики организации и
проведения
профессиональной
подготовки
рабочих;
- характер и содержание работы педагога по
организации, планированию и материальному
обеспечению занятий;
- теоретические основы проектирования комплексов
дидактических средств, их возможности, принцип
действия, технологию использования и методику их
применения.
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меңгеруі керек:
- бағдарлай мақсаттары мен міндеттері кәсіптік оқыту
оқушылардың, жастардың қоғам дамуының заманауи
кезеңінде;
- тұжырымдау, оқу-тәрбиелік міндеттері, таңдау барабар
осы міндеттерге сай қызмет түрлері, нысандары және
әдістері бағалау;
- тәрбиелеу және дамыту, бастамашылық, шығармашылық,
кәсіби ұтқыр тұлғаны дайындық процесіне өзін-өзі анықтау
және өзін-өзі болашақ кәсіби мансап;
- ұтымды ұйымдастыру, педагогикалық еңбек, таңдауды
жүзеге асыруға тиімді нысандарын, әдістерін және
құралдарын оқыту оқушы жастар;
- жұмыс істеуге әдістемелік, анықтамалық және арнайы
әдебиеттермен; мазмұнын түсіну, идеясын, принциптері,
оқулықтар, оқу құралдары, оқу-әдістемелік әдебиет;
- мазмұнына сәйкес бағдарламалық материалды іріктеп
алуға ең тиімді формалары, әдістері және оқыту құралдары;
- әзірлеу перспективалық және ағымдағы жоспарларысабақ конспектілері және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
оларға;
- орындауға және ресімдеуге нобайлау және жобалау
материалдары (соның ішінде заманауи бағдарламалар
өнімдерін пайдаланып);
- жүзеге асыруға дайын жобалау идеяларын көрнекі
материалдарда талаптарына сәйкес оларға;
- шығармашылық және техникалық негізделген міндеттерді
шешу және қалыптастыру бойынша жоғары сапасын
қамтамасыз ету, жобаланатын бұйымдар;
- меңгеру қазіргі заманғы құралдарымен, әдістерімен және
формаларымен, көркем жобалау, мүмкіндік беретін жасау
гармоничную заттық-кеңістік ортаны.

уметь:
ориентироваться
в
целях
и
задачах
профессионального обучения учащихся молодежи
на современном этапе развития общества;
- формулировать учебно-воспитательные задачи,
выбирать
адекватные
этим
задачам
виды
деятельности, формы и методы оценивания;
способствовать
воспитанию
и
развитию
инициативной,
творческой,
профессионально
мобильной личности, подготовленности к процессу
самоопределения и самореализации в будущей
профессиональной карьере;
- рационально организовать педагогический труд,
осуществлять выбор эффективных форм, методов и
средств обучения учащейся молодежи;
- работать с методической, справочной и
специальной литературой; понимать содержание,
идеи, принципы построения учебников, учебных
пособий, учебно-методической литературы;
- согласно содержанию программного материала
отбирать наиболее рациональные формы, методы и
средства обучения;
- разрабатывать перспективный и текущие планыконспекты
занятий
и
учебно-методическое
обеспечение к ним;
- выполнять и оформлять эскизные и проектные
материалы (в том числе, с использованием
современных программных продуктов);
- воплощать готовую проектную идею в
демонстрационных материалах, в соответствии с
требованиями к ним;
- творчески и технически обосновано решать задачи
по формированию и обеспечению высокого качества
проектируемых изделий;
- владеть современными средствами, методами и
формами
художественного
проектирования,
позволяющими создавать гармоничную предметнопространственную среду.
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дағдысы болуы керек:
- басшылыққа сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты
бағыттар бойынша үйлесімді дамуын, білім алушылардың
тұлғалық;
- ұйымдастыруға және өткізуге, сыныптан тыс іс-шаралар
сынып пен мектептен тыс жұмыстарды бойынша жалпы
техникалық және арнайы пәндер;
- жүзеге асыру барысында оқу сабақтары мен сыныптан
тыс еңбек тәрбиесі мен кәсіптік бағдарлау;оқушылардың
- таңдау оңтайлы моделі кәсіби мінез-құлық ескере
отырып, нақты жағдайды бағдарлай құралдары мен
әдістерін таңдау оқыту, әзірлеу, жеке тұлғаға бағдарланған
оқыту технологиясын;
- әзірлеу, оқыту мазмұны, жоспарлау және өткізу әр түрлі
түрлері, және сабақтардың түрлері бойынша теориялық
және өндірістік оқыту білім беру мекемелері;
- әзірлеу, кешендер, дидактикалық құралдарды оқыту және
бейімдеу, олардың нақты шарттары, оқу үрдісінің білім
беру мекемелерінде;
- қолдануға аспаптық құралдары компьютерлік графика
және графикалық диалогты оқу процесінде.

иметь навыки:
- к руководству внеклассной и внешкольной
работой по направлениям гармоничного развития
личности обучаемого;
- организовывать и проводить внеклассную и
внешкольную работу по общетехническим и
специальным дисциплинам;
- осуществлять в процессе учебных занятий и
внеклассной работы трудовое воспитание и
профессиональную ориентацию учащихся;
- выбирать оптимальную модель профессионального
поведения
с
учетом
реальной
ситуации,
ориентироваться в выборе средств и методов
обучения,
разрабатывать
индивидуальную
личностно ориентированную технологию обучения;
- разрабатывать содержание обучения, планировать
и проводить различные типы и виды занятий по
теоретическому и производственному обучению в
образовательных учреждениях;
- разрабатывать комплексы дидактических средств
обучения и адаптировать их к реальным условиям
учебного процесса в образовательных учреждениях;
применять
инструментальные
средства
компьютерной графики и графического диалога в
учебном процессе.

112

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4

2.2 5В012000 «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының
сипаттамасы. «Еңбектің технологиясы және кәсіпкерлік» - траекториясы/ Описание
образовательной
программы по специальности 5В012000 «Профессиональное
обучение» Траектория - «Технология труда и предпринимательство»
Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности
Түлегі жүзеге асыра алады, өзінің Кәсіби қызметін Выпускник
может
осуществлять
свою
мынадай салаларда:
профессиональную деятельность в следующих
- психологиялық-педагогикалық қызмет оқу-тәрбие сферах:
мекемелерінде және оқу орындарында және кәсіптік - психолого-педагогическая деятельность в учебноорта білім беру;
воспитательных
учреждениях
и
учебных
- ғылыми-зерттеу қызметі саласында өндірісте және заведениях
профессионального
и
среднего
білім саласындағы қызметкерлердің біліктілігін арттыру образования;
мамандануына сәйкес;
- научно-исследовательская деятельность в сфере
- мәдени-ағартушылық, басқарушылық және жоспарлы образования и на производстве в области повышения
қызмет алған біліктілігіне кәсіби оқытудың бакалавры.
квалификации работников в соответствии со
- техникалық, Кәсіби қызмет ұйымдарында бастауыш, специализацией;
орта және қосымша кәсіптік білім беру, өндірісте;
- культурно-просветительная, управленческая и
- кәсіпкерлік қызмет саласында кәсіптік білім.
плановая деятельности в соответствии с полученной
квалификацией
бакалавра
профессионального
обучения.
- технической, профессиональной деятельности в
организациях
начального,
среднего
и
дополнительного профессионального образования,
на производстве;
- предпринимательская деятельность в сфере
профессионального образования.
Кәсіби қызметінің объектілері/ Объекты профессиональной деятельности
Бітірушінің Кәсіби қызметінің объектілері болып Объектами
профессиональной
деятельности
табылады:
выпускника являются:
-учаскелер мен құралдарын жүзеге асыру біртұтас -участки и средства осуществления целостного
педагогикалық үдерістің келесі ұйымдарда процесіне педагогического
процесса
в
следующих
байланысты білім беру:
организациях, связанных с процессом образования:
- жалпы білім беретін мектептер, лицейлер, - общеобразовательные школы, лицеи, гимназии;
гимназиялар;
учебно-производственные
комбинаты
- оқу-өндірістік комбинаттар (бірлестіктер), оқу- (объединения), учебно-курсовые сети, центры по
курстық желілері орталықтары бойынша даярлау, қайта подготовке,
переподготовке
и
повышению
даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі жұмыс квалификации рабочих и специалистов службы
және қызмет туралы " халықты жұмыспен қамту;
занятости населения;
- кәсіптік-техникалық мектептер, училищелер;
- профессионально-технические школы, училища;
- орта арнайы оқу орындары, колледждер;
- средние специальные учебные заведения,
- жоғары оқу орындары;
колледжи;
- ғылыми-зерттеу ұйымдары.
- высшие учебные заведения;
- научно-исследовательские организации.
Кәсіби қызметінің нысандары/ Предметы профессиональной деятельности
Түлектің Кәсіби қызмет нысаны болып табылады:
Предметами
профессиональной
деятельности
- ұйымдастыру және өткізу оқу-тәрбие процесін сала выпускника являются:
бойынша білім беру мекемелерінде;
организация
и
проведение
учебно- ұйымдастыру, оқу-тәрбиелік және өндірістік үрдісті воспитательного
процесса
в
организациях
өнеркәсіптік және басқа да кәсіпорындар;
образования по профилям;
ғылыми-зерттеу
қызметін
ұйымдастыру организация
учебно-воспитательного
и
оқитындардың қатысуымен.
производственного процессов на промышленном и
других предприятиях;
организация
научно-исследовательской
деятельности с участием обучаемых.
Кәсіби қызметінің түрлері/ Виды профессиональной деятельности
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Кәсіптік қызмет түрлері болуы мүмкін:
- білім беру (оқу-тәрбиелеу, педагогикалық);
- ұйымдық-технологиялық;
- өндірістік-басқарушылық;
- жобалық;
- ғылыми-зерттеу;
- өндірістік.

Видами профессиональной деятельности могут
быть:
- образовательная (учебно-воспитательная,
педагогическая);
- организационно-технологическая;
- производственно-управленческая;
- проектная;
- научно-исследовательская;
- производственная.
«Еңбектің технологиясы және кәсіпкерлік» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек
міндеті/ По итогам обучения в рамках образовательной программы «Технология труда и
предпринимательство» выпускник должен
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білуі керек:
- бағдарламаның ықпал ететін жемісті жұмысы оқушы
жастармен әр түрлі мектеп бөлімдеріне типтік оқу
бағдарламалары және бастауыш, кәсіптік оқыту және еңбек
технологиясы, жалпы білім беретін мектептерде,
оқушылардың еңбекке жаңа әлеуметтік-экономикалық
жағдайда Қазақстан Республикасы;
- тарихы мен қазіргі заманғы даму үрдістері,
психологиялық-педагогикалық тұжырымдамалар; теория
мен
тәжірибе-біртұтас
педагогикалық
процестің
функциялары туралы мектеп әкімшілігінің;
- әдіснамалық негіздері, теориялық және практикалық
оқыту/, оқушылардың техникалық/технологиялық кәсіптер;
бағдарламаның мазмұны интегративті білім беру курсы
"Технология" бағдарламасының мазмұны бастауыш кәсіби
(бейінді) оқыту жоғары сынып оқушылары;
- құрылымы және құру принциптері сабақтар кәсіптік
оқыту (технология) ескере отырып, олардың мақсаттарын,
міндеттерін және кезеңдерін оқу;
- негізгі принциптері туралы шығармашылық қызметі,
оның психологиялық және әдістемелік ерекшеліктері";
- тарихын, салт, дәстүрін, әдет-ғұрпын;
- арақатынасы тұқым қуалаушылық пен әлеуметтік
ортаның рөлі мен маңызы, ұлттық және мәдени-тарихи
факторлар білім беру және тәрбиелеу;
- қойылатын талаптар, ұйымдастыру және жабдықтау,
мектептің оқу шеберханаларында;
- басқару жүйесі өнімнің сапасын, жұмыс орнын
ұйымдастыру;
жобалау сатылары үлгілерді, тауарлар мен бұйымдарды,
форма және құрастыру заттарды, объектілерді және
қоршаған орта арқылы компьютерлік модельдеу,
макетирования әзірлеу экспозициялар жауап беретін
эстетикалық талаптарға сай;
- өнеркәсіптің рөлі ел шаруашылығының, кәсіпорындардың
құрылымын, оның негізгі бөлімшелері мен қызметтері
туралы; қазіргі заманғы үрдістері сәулет, өнер және дизайн;
- мәні мен мазмұны кәсіптік оқыту әр түрлі кезеңдерінде
оқыту;
- талаптар, мазмұны, әдістемесі, ұйымдастыру және өткізу
кәсіби дайындық жұмыс;
- сипаты мен мазмұны бойынша педагогтің жұмыс
ұйымдастыру, жоспарлау және материалдық қамтамасыз
ету сабақтар;
- жобалаудың теориялық негіздері кешендердің,
дидактикалық құралдарды, олардың мүмкіндіктері, жұмыс
істеу принципі, технологиясы мен пайдалану әдістемесін
қолдану.

знать:
- программы, способствующие плодотворной
работе с учащейся молодежью по различным
школьным разделам типовой учебной программы
начального, профессионального обучения и
технологии труда в общеобразовательных школах,
для подготовки школьников к труду в новых
социально-экономических условиях Республики
Казахстан;
- историю и современные тенденции развития
психолого-педагогических концепций; теорию и
практику целостного педагогического процесса, о
функциях администрации школы;
- о методологических основах теоретического и
практического обучения школьников/учащихся по
техническим/технологическим
профессиям;
содержание
программы
интегративнообразовательного курса «Технология», содержание
программы
начального
профессионального
(профильного) обучения учащихся старших
классов;
- структуру и принципы построения занятий
профессионального обучения (технологий труда) с
учетом их цели, задачи и этапов обучения;
- об основных принципах творческой деятельности,
ее психологических и методических особенностях;
- историю культуры народов, их традиций,
обычаев;
- соотношение наследственности и социальной
среды, роли и значения национальных и культурноисторических
факторов
в
образовании
и
воспитании;
- требования, предъявляемые к организации и
оборудованию школьных учебных мастерских;
- о системе управления качеством продукции,
организации рабочего места;
- этапы проектирования образцов товаров и
изделий, формообразования и конструирования
предметов, объектов и среды посредством
компьютерного моделирования, макетирования,
разработки экспозиций, отвечающих эстетическим
требованиям;
- роль промышленности в хозяйстве страны,
структуру
предприятий,
её
основных
подразделений и служб; о современных тенденциях
в области архитектуры, искусства и дизайна;
- содержание и значение профессионального
обучения на разных этапах обучения;
- требования, содержание методики организации и
проведения
профессиональной
подготовки
рабочих;
- характер и содержание работы педагога по
организации, планированию и материальному
обеспечению занятий;
- теоретические основы проектирования комплексов
дидактических средств, их возможности, принцип
действия, технологию использования и методику их
применения.
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меңгеруі керек:
- бағдарлай мақсаттары мен міндеттері кәсіптік оқыту
оқушылардың, жастардың қоғам дамуының заманауи
кезеңінде;
- тұжырымдау, оқу-тәрбиелік міндеттері, таңдау барабар
осы міндеттерге сай қызмет түрлері, нысандары және
әдістері бағалау;
- тәрбиелеу және дамыту, бастамашылық, шығармашылық,
кәсіби ұтқыр тұлғаны дайындық процесіне өзін-өзі анықтау
және өзін-өзі болашақ кәсіби мансап;
- ұтымды ұйымдастыру, педагогикалық еңбек, таңдауды
жүзеге асыруға тиімді нысандарын, әдістерін және
құралдарын оқыту оқушы жастар;
- жұмыс істеуге әдістемелік, анықтамалық және арнайы
әдебиеттермен; мазмұнын түсіну, идеясын, принциптері,
оқулықтар, оқу құралдары, оқу-әдістемелік әдебиет;
- мазмұнына сәйкес бағдарламалық материалды іріктеп
алуға ең тиімді формалары, әдістері және оқыту құралдары;
- әзірлеу перспективалық және ағымдағы жоспарларысабақ конспектілері және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
оларға;
- орындауға және ресімдеуге нобайлау және жобалау
материалдары (соның ішінде заманауи бағдарламалар
өнімдерін пайдаланып);
- жүзеге асыруға дайын жобалау идеяларын көрнекі
материалдарда талаптарына сәйкес оларға;
- шығармашылық және техникалық негізделген міндеттерді
шешу және қалыптастыру бойынша жоғары сапасын
қамтамасыз ету, жобаланатын бұйымдар;
- меңгеру қазіргі заманғы құралдарымен, әдістерімен және
формаларымен, көркем жобалау, мүмкіндік беретін жасау
гармоничную заттық-кеңістік ортаны.

уметь:
ориентироваться
в
целях
и
задачах
профессионального обучения учащихся молодежи
на современном этапе развития общества;
- формулировать учебно-воспитательные задачи,
выбирать
адекватные
этим
задачам
виды
деятельности, формы и методы оценивания;
способствовать
воспитанию
и
развитию
инициативной,
творческой,
профессионально
мобильной личности, подготовленности к процессу
самоопределения и самореализации в будущей
профессиональной карьере;
- рационально организовать педагогический труд,
осуществлять выбор эффективных форм, методов и
средств обучения учащейся молодежи;
- работать с методической, справочной и
специальной литературой; понимать содержание,
идеи, принципы построения учебников, учебных
пособий, учебно-методической литературы;
- согласно содержанию программного материала
отбирать наиболее рациональные формы, методы и
средства обучения;
- разрабатывать перспективный и текущие планыконспекты
занятий
и
учебно-методическое
обеспечение к ним;
- выполнять и оформлять эскизные и проектные
материалы (в том числе, с использованием
современных программных продуктов);
- воплощать готовую проектную идею в
демонстрационных материалах, в соответствии с
требованиями к ним;
- творчески и технически обосновано решать задачи
по формированию и обеспечению высокого качества
проектируемых изделий;
- владеть современными средствами, методами и
формами
художественного
проектирования,
позволяющими создавать гармоничную предметнопространственную среду.
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дағдысы болуы керек:
- басшылыққа сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты
бағыттар бойынша үйлесімді дамуын, білім алушылардың
тұлғалық;
- ұйымдастыруға және өткізуге, сыныптан тыс іс-шаралар
сынып пен мектептен тыс жұмыстарды бойынша жалпы
техникалық және арнайы пәндер;
- жүзеге асыру барысында оқу сабақтары мен сыныптан
тыс еңбек тәрбиесі мен кәсіптік бағдарлау;оқушылардың
- таңдау оңтайлы моделі кәсіби мінез-құлық ескере
отырып, нақты жағдайды бағдарлай құралдары мен
әдістерін таңдау оқыту, әзірлеу, жеке тұлғаға бағдарланған
оқыту технологиясын;
- әзірлеу, оқыту мазмұны, жоспарлау және өткізу әр түрлі
түрлері, және сабақтардың түрлері бойынша теориялық
және өндірістік оқыту білім беру мекемелері;
- әзірлеу, кешендер, дидактикалық құралдарды оқыту және
бейімдеу, олардың нақты шарттары, оқу үрдісінің білім
беру мекемелерінде;
- қолдануға аспаптық құралдары компьютерлік графика
және графикалық диалогты оқу процесінде.

иметь навыки:
- к руководству внеклассной и внешкольной
работой по направлениям гармоничного развития
личности обучаемого;
- организовывать и проводить внеклассную и
внешкольную работу по общетехническим и
специальным дисциплинам;
- осуществлять в процессе учебных занятий и
внеклассной работы трудовое воспитание и
профессиональную ориентацию учащихся;
- выбирать оптимальную модель профессионального
поведения
с
учетом
реальной
ситуации,
ориентироваться в выборе средств и методов
обучения,
разрабатывать
индивидуальную
личностно ориентированную технологию обучения;
- разрабатывать содержание обучения, планировать
и проводить различные типы и виды занятий по
теоретическому и производственному обучению в
образовательных учреждениях;
- разрабатывать комплексы дидактических средств
обучения и адаптировать их к реальным условиям
учебного процесса в образовательных учреждениях;
применять
инструментальные
средства
компьютерной графики и графического диалога в
учебном процессе.

2.3 5В012000 «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының
сипаттамасы. «Өнеркәсіп өндірісі» - траекториясы / Описание образовательной
программы по специальности 5В012000 «Профессиональное обучение» Траектория «Промышленное производство»
Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности
Түлегі жүзеге асыра алады, өзінің Кәсіби қызметін Выпускник
может
осуществлять
свою
мынадай салаларда:
профессиональную деятельность в следующих
- психологиялық-педагогикалық қызмет оқу-тәрбие сферах:
мекемелерінде және оқу орындарында және кәсіптік - психолого-педагогическая деятельность в учебноорта білім беру;
воспитательных учреждениях и учебных заведениях
- ғылыми-зерттеу қызметі саласында өндірісте және профессионального и среднего образования;
білім саласындағы қызметкерлердің біліктілігін - научно-исследовательская деятельность в сфере
арттыру мамандануына сәйкес;
образования и на производстве в области повышения
- мәдени-ағартушылық, басқарушылық және жоспарлы
квалификации работников в соответствии со
қызмет алған біліктілігіне кәсіби оқытудың бакалавры.
техникалық,
технологиялық,
өндірістік, специализацией;
экономикалық салалардағы Кәсіби қызметінде, - культурно-просветительная, управленческая и
ғылыми-зерттеу, конструкторлық және жобалау плановая деятельности в соответствии с полученной
квалификацией
бакалавра
профессионального
ұйымдарында және өндірісте;
обучения.
- кәсіпкерлік қызметін жүргізу кезінде, халық
- технической, технологической, производственной,
тұтынатын тауарларды, өнеркәсіптік өндірісте.
экономической
сферах
профессиональной
деятельности
в
научно-исследовательских,
конструкторских и проектных организациях и на
производстве;
предпринимательская
деятельность
при
производстве товаров народного потребления,
промышленном производстве.
Кәсіби қызметінің объектілері/ Объекты профессиональной деятельности
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Бітірушінің Кәсіби қызметінің объектілері болып Объектами
профессиональной
деятельности
табылады:
выпускника являются:
-учаскелер мен құралдарын жүзеге асыру біртұтас -участки и средства осуществления целостного
педагогикалық үдерістің келесі ұйымдарда процесіне педагогического
процесса
в
следующих
байланысты білім беру:
организациях, связанных с процессом образования:
- жалпы білім беретін мектептер, лицейлер,
- общеобразовательные школы, лицеи, гимназии;
гимназиялар;
учебно-производственные
комбинаты
- оқу-өндірістік комбинаттар (бірлестіктер), оқу- (объединения),
учебно-курсовые
сети,
центры
по
курстық желілері орталықтары бойынша даярлау,
подготовке,
переподготовке
и
повышению
қайта даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі
жұмыс және қызмет туралы " халықты жұмыспен квалификации рабочих и специалистов службы
занятости населения;
қамту;
- конструкторские бюро;
- конструкторлық бюро;
- заводские лаборатории;
- зауыт зертханалары;
- научно-исследовательские организации;
- ғылыми-зерттеу ұйымдары;
- конструкторские и проектные организации;
- конструкторлық және жобалау ұйымдары;
- өндірістік кәсіпорындар.
- производственные предприятия.
Кәсіби қызметінің нысандары/ Предметы профессиональной деятельности
Түлектің Кәсіби қызмет нысаны болып табылады:
Предметами
профессиональной
деятельности
- ұйымдастыру технологиялық және өндірістік выпускника являются:
процестерді өнеркәсіптік және басқа да кәсіпорындар;
- организация технологических и производственных
- ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру ғылыми- процессов
на
промышленных
и
других
зерттеу институттарында.
предприятиях;
организация
научно-исследовательской
деятельности
в
научно-исследовательских
институтах.
Кәсіби қызметінің түрлері/ Виды профессиональной деятельности
Кәсіптік қызмет түрлері болуы мүмкін:
Видами профессиональной деятельности могут быть:
- білім беру (оқу-тәрбиелеу, педагогикалық);
- образовательная (учебно-воспитательная,
- ұйымдық-технологиялық;
педагогическая);
- өндірістік-басқарушылық;
- организационно-технологическая;
- жобалық;
- производственно-управленческая;
- ғылыми-зерттеу;
- проектная;
- өндірістік.
- научно-исследовательская;
- производственная.
«Өнеркәсіп өндірісі» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек міндеті/
По итогам обучения в рамках образовательной программы «Промышленное производство» выпускник
должен
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білуі керек:
- арасындағы байланыс құрамы, құрылымы және
қасиеттері бар материалдар;
- процестерінің мәні металдар мен құймаларды алу
ерекшеліктерін,
форма-дайындамаларды әр түрлі
тәсілдермен
алу
принциптері
ажырамайтын
қосылыстарды дәнекерлеу мен пісірудің физикалық
негіздерін, тәсілдерін өңдеу дайындамаларды кесумен;
- технологиялық алу әдістері, өңдеу және дайындамалар
мен машина бөлшектерінің жоғары сапасын қамтамасыз
ететін, өнімді, материалды үнемдеуді, жоғары еңбек
өнімділігі;
- принципті сызбалары, үлгілік жабдықтардың, құралсаймандардың және құралдардың;
- аспаптық кескіш материалдар; кескіш құрал; физикалық
процесінің негіздері, өңдеу, металдың деформацияға,
байланыс процестер кесу аймағында, механикке
процесінің кесу;
- аспаптық материалдар, олардың дайындалған кескіш
құрал, және қандай қасиеттері, ол ие;
- даму перспективалары туралы құю өндірісінің алу,
дайындамаларды
тәсілдермен
қысыммен
өңдеу,
дәнекерлеу және металдарды өңдеуге арналған
металкескіш станоктар;
- құбылыстар болып жатқан процесінде, материалды
өңдеу, физикалық құбылыстардың мәні кезінде резании
материалдар;
- түрлері, кескіш құралдарды және ерекшелігі, оларды
пайдалану ерекшеліктері, тозу, кесетін құралдарды,
оңтайлы төзімділігі мен тәсілдері, қайта қалпына келтіру;
- материалдар дайындау үшін кескіш құрал-саймандар мен
айлабұйымдар, технология ерекшеліктері аспаптық
өндіру, құрал-саймандық материалдар, түрлері, негізгі
технологиялық қасиеттері;
- тетіктерін бекіту және реттеу; орын таңдау зажатия
түрлері; зажатия және қысқыштарды қолдану; тірек
есептеу, қысу құрылғылары мен күштік жетек;
бақылау әдістері, инструменталды материалдар;
- экономикалық негіздері; айлабұйымдарды қолдану
жіктелуін құрылғылардың түріне сәйкес құрал мен
ерекшеліктері
оларды
есептеу
және
жобалау
салыстырғанда жалпы үлгідегі құрылғылармен;
- металл өңдейтін станоктар, олардың түрлері,
кинематикалық сызбасын, станоктарды, негізгі жұмыс
істеу принциптері, қолдану метал өңдейтін станоктарды
өндіру;
- құрылымының сызбасы мен реті жобалау құралсаймандар мен құрал-жабдықтарды, механизмдерді бекіту,
реттеу;
- арттыру жолдары рентабельділігі конструкциялары.

знать:
- связи между составом, строением и свойствами
материалов;
- сущность процессов получения металлов и сплавов,
особенности
формообразования
заготовок
различными способами, принципы получения
неразъемных соединений сваркой и пайкой,
физические основы способов обработки заготовок
резанием;
- технологические методы получения и обработки
заготовок и деталей машин, обеспечивающие
высокое качество продукции, экономию материала,
высокую производительность труда;
- принципиальные схемы типового оборудования,
оснастки, инструмента и приспособлений;
- инструментальные режущие материалы; режущий
инструмент; физические основы процесса обработки,
деформацию металла, контактные процессы в зоне
резания, механику процесса резания;
- инструментальные материалы, из которых
изготовлен режущий инструмент и какими
свойствами он обладает;
- о перспективах развития литейного производства,
получения
заготовок
способами
обработки
давлением, сварочного производства и обработки
металлов на металлорежущих станках;
- явления, происходящие в процессе обработки
материала, физическую сущность явлений при
резании материалов;
- виды режущих инструментов и особенность их
использования, особенности износа режущих
инструментов, оптимальную стойкость и способы
восстановление работоспособности;
материалы
для
изготовления
режущего
инструмента и приспособлений, особенности
технологии
инструментального
производства,
инструментальные материалы, виды, основные
технологические свойства;
- механизмы крепления и регулирования; выбор
места зажатия; виды зажатия и зажимов; применение
упоров, расчет зажимных устройств и силового
привода;
методы контроля инструментальных материалов;
экономические
основы
применения
приспособлений;
классификацию приспособлений в соответствии с
видом инструмента и особенности их расчетов и
проектирования в сравнении с приспособлениями
общего типа;
- металлообрабатывающие станки и их виды,
кинематические схемы станков, основные принципы
работы
на
них,
области
применения
металлообрабатывающих станков на производстве;
- схему конструкции и последовательность
проектирования инструмента и приспособления,
механизмов крепления, регулирования;
- пути повышения рентабельности конструкции.
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меңгеруі керек:
- дұрыс таңдау жасау технологиясын дайындау және оны
механикалық өңдеу конструктивтік ерекшеліктеріне
байланысты бөлшектердің, материалдың және жұмыс
шарттары
анықтау оңтайлы тәсілі конструкцияларды пісіру;
- таңдау кескіш құрал-сайман және материал, оның
жасалған деталь,
- рассчитывать кесу режимдерін;
- таңдау оңтайлы түрлері, материалды өңдеу негізінде
сапасына қойылатын талаптарды өңделген беттерін;
- игеруге және қолдануға заманауи әдістерін әзірлеу үшін
аз қалдықты, энергия үнемдейтін және экологиялық таза
машина жасау технологиясы, дайын қолдануға тиімді
пайдалану тәсілдері, шикізаттық, энергетикалық және
басқа да ресурстарды машина жасау;
- қамтамасыз ету, рационалды пайдалану мен құрастыру
айлабұйымдар, құрал-саймандар үшін әр түрлі типті
станоктардың типтері мен өндірістерді ескере отырып,
технологиялық және экономикалық факторлар;
- технологиялық құжаттаманы ресімдеу; талдау
техникалық
ақпаратты
және
конструкторлықтехнологиялық құжаттаманы;
- таңдау және жобалау технологиялық және бақылауөлшеу жарақты, кесетін аспап; жарақтары;
- тағайындау конструкциялық және аспаптық материалдар
дайындауға арналған бөлшектерді, құрал-саймандарды
және керек-жарақтарды;
басқару процесін бұйымдарды жасау және бақылау
технологиялық тәртіптің сақталуы қолданылатын жаңа
технологиялар жасау машина жасау өнімдері.

дағдысы болуы керек:
- жобалау, ұйымдастыру, жүргізу бойынша сабақтар
жалпы техникалық және арнайы пәндер, практикалық
(өндірістік) оқыту, информатика саласындағы;
- әдістемелік педагогикалық технологияны жобалау және
техникалық-әдістемелік қамтамасыз етуді дайындау үшін
қазіргі заманғы жұмыс;
- меңгеру технологиясы, педагогикалық қарым-қатынас,
сөйлеу этикетом, қоғамда қабылданған;
- талдау, жобалау, жүзеге асыру, бағалау және түзету білім
беру процесін кәсіби мектеп;
- иелену технологияларды дамыту, білім алушылардың
тұлғалық (технологиялармен тәрбиелеу, білім беру,
оқыту).

уметь:
- правильно выбирать технологию изготовления
заготовки и ее механической обработки в
зависимости от конструктивных особенностей
деталей, материала и условий работы,
- определять рациональный способ сварки
конструкций;
- выбирать режущий инструмент и материал, из
которого будет изготовлена деталь,
- рассчитывать режимы резания;
- выбирать рациональные виды обработки материала
на основе требований к качеству обработанных
поверхностей;
- осваивать и применять современные методы для
разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически
чистых
машиностроительных
технологий,
готовность
применять
способы
рационального
использования
сырьевых,
энергетических и других видов ресурсов в
машиностроении;
- обеспечить рациональную эксплуатацию и
конструирование приспособлений, инструмента для
различных типов станков и типов производств,
исходя из технологических и экономических
факторов;
- оформлять технологическую документацию;
анализировать
техническую
информацию
и
конструкторско-технологическую документацию;
- выбирать и проектировать технологическую и
контрольно-измерительную
оснастку,
режущий
инструмент; оснастку;
- назначать конструкционные и инструментальные
материалы для изготовления деталей, инструмента и
оснастки;
управлять процессом изготовления изделий и
контролировать
соблюдение
технологической
дисциплины применительно к новым технологиям
изготовления продукции машиностроения.
иметь навыки:
- проектирования, организации проведения занятий
по общетехническим и специальным предметам,
практическому (производственному) обучению в
области информатики;
- методического проектирования педагогических
технологий и технико-методического обеспечения
для подготовки современного рабочего;
- владения технологией педагогического общения,
речевым этикетом, принятым в обществе;
- анализа, проектирования, реализации, оценивания
и коррекции образовательного процесса в
профессиональной школе;
- владения технологиями развития личности
обучаемого (технологиями воспитания, образования,
обучения).
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Көшбасшылықтың негіздері және кәсіпкерлік

Пререквизиттері: Мектеп курсы.
Постреквизиттері: Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар.
Оқу мақсаты: Білімдер жүйесін қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет әзірлеу
негізінде қалыптасқан құбылыс. Мақсаты зерттеу болып табылады практикалық дағды-машықтарды
алу кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру негізінде зерттеу теориясы мен практикасын, кәсіпкерлік
жүйесі ретінде экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қарым-қатынастар кәсіпкерлік
құрылымдар.
Курстың қысқаша мазмұны: Көшбасшы ретінде ойлау. Креативті ойлау. Білу, табу
"Проблемасы". Жобалау қызметі. Мақсатты қою және міндеттерді шешу. Ұзақ мерзімді жоба жазу.
SMART бағдарламасы. Мақсатты айқындай үшін қажет команда. Ресурстарды тарту. Демеушілермен
жұмыс. Әлеуметтік желі және олардың мүмкіндіктері. 10 жылдан кейін кім болғым келеді. Өз
уақытын дұрыс жоспарлау. Басқаларды оқыта отырып, үйренемін. Теориялық-әдіснамалық негіздерді
ұғымдар "сыбайлас жемқорлыққа" қарсы күрес жүргізу. Жетілдіру әлеуметтік-экономикалық қарымқатынастардың қазақстандық қоғамның шарттары жемқорлыққа қарсы іс-қимыл. Психологиялық
ерекшеліктері табиғат сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәдениетті қалыптастыру. Ерекшеліктері қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
жастар. Этникалық ерекшеліктерді қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет. Сыбайлас
жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік.
Моральдық-этикалық жауапкершілік
сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттің түрлі салаларында. Бәсекелестік ортада бизнесті ұйымдастырудың
теориялық негіздері. Іскерлік қызметтер және оның тиімділігін, кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу
тетіктерін анықтау және пайдалану бағалау ұйымдастыру. Іскерлік белсенділіктің Қаржыэкономикалық көрсеткіштері. Кәсіпкерлікті ресурстық. Кәсіпкер жобалау және бизнес-жоспар.
Тұрмыстық кәсіпкерлік қызметі келісім-шарты
Оқыту нәтижесі: Студенттерде әр түрлі жұмыс жөніндегі қызметті дамытуға бағытталған
жеке тұлғалық қасиеттерін, ұйымдастыру үшін жағдай жасау. Бірінші курс студенттеріндің әлеуетті
мүмкіндіктерін ашу, таңдаған саласында көшбасшылар қызметін жасау мүмкіндігі бар екенін
мойындау, ЖОО-да кадр әлеуетін қоғамдық ұйымдар үшін, моральдық-адамгершілік және құқықтық
жауапкершілік, сыбайлас жемқорлық құқық саласындағы қолданыстағы заңнама сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, сыбайлас жемқорлықтың мәні мен себептерін, оның шығу тегін,
шараны білу. Құндылықтар моральдық сана мен ұстануға адамгершілік нормаларға сәйкес күнделікті
тәжірибеде талдау, жағдайды мүдделер және моральдық таңдау тарата білу;жұмылдыру руханиадамгершілік тетіктері жемқорлықтың алдын алу.сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдір;
дұрыс іс-әрекет жағдайды мүдделер жасау;адамгершілік және құқықтық мәдениеттің жұмыс істеу
деңгейін арттыру. Іскерлік белсенділіктің қазіргі заманғы стандарттарға сай коммерциялық және
іскерлік терминология білу;
бизнесті ұйымдастыру үшін бизнес білімді іскер қолдану құқықтық және экономикалық
аспектілері туралы қажетті ақпаратты түсіну; Компанияның бизнес-жоспар дамытуға; күнделікті
іскерлік өмірдің нақты жағдайларды талдау;
бизнесте өз мүмкіндіктерін анықтау және бағалау бойынша үкім білдіруге мүмкіндігі; сондайақ тез өзгеріп отыратын нарықтық жағдайға жүйелеу, оң іскерлік шешімдер қабылдау үшін қажетті
экономикалық ақпарат;
іскерлік және инвестициялық белсенділікті дамыту арқылы тиімді бизнес нәтижелері, оның
табыстылығын және прогрессивті ықпал ететін коммуникативтік дағдылар сатып алу,
өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамытуға қабілеттілігі, кәсіпкерлік саласындағы оқыту
жоспарлау жүзеге асырылған; мәселені анықтау үшін бағдарламаны кәсіби даму
Бағдарлама жетекшісі: Ардабаева Ф.Ж
Жалпы білім беретін пәндер кафедрасы
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
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Основы лидерства и предпринимательство

Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Технологическое Предпринимательство и Стартапы.
Цель изучения:.Выявление и развитие лидерских качеств у первокурсников, формирование
готовности к продуктивной деятельности студентов.
Получение практических навыков
осуществления предпринимательской деятельности на основе изучения теории и практики
предпринимательства как системы экономических, организационных и правовых отношений
предпринимательских структур.
Краткое содержание курса: Мышление лидера. Креативное мышление. Умение обнаружить
"Проблему". Проектная деятельность. Постановка цели и задач. Написание долгосрочного проекта.
SMART программа. Мечта или зачем нужна команда. Привлечение ресурсов. Работа со спонсорами.
Социальные сети и их возможности. Кем я хочу стать через 10 лет. Правильное планирование
собственного времени. Обучая других, учусь. Теоретико-методологические основы понятия
«коррупции». Совершенствование социально-экономических отношений казахстанского общества
как условия противодействию коррупции. Психологические особенности природы коррупционного
поведения.
Формирование
антикоррупционной
культуры.
Особенности
формирования
антикоррупционной
культуры
молодежи.
Этнические
особенности
формирования
антикоррупционной культуры. Правовая ответственность за коррупционные деяния. Моральноэтическая ответственность за коррупционные деяния в различных сферах. Теоретические основы
организации предпринимательской деятельности в конкурентной среде. Организация
предпринимательской деятельности и оценка ее эффективности, определение и использование
государственных механизмов регулирования развития предпринимательской деятельности.
Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности. Ресурсное обеспечение
предпринимательской деятельности. Предпринимательское проектирование и бизнес-план.
Хозяйственные договора предпринимательской деятельности.
Результаты обучения: создание условий для организации разнообразной по содержанию
деятельности, направленной на развитие личностных качеств у студентов,
раскрытие потенциальных возможностей первокурсников, которые позволяют стать лидерами
в избранной ими сфере деятельности,
создание кадрового потенциала для общественных
организаций в ВУЗе. Знать сущность коррупции и причины её происхождения, меру моральнонравственной и правовой ответственности за коррупционные правонарушения, действующее
законодательство в области противодействия коррупции. Уметь реализовывать ценности морального
сознания и следовать нравственным нормам в повседневной практике, анализировать ситуации
конфликта интересов и морального выбора; задействовать духовно-нравственные механизмы
предотвращения коррупции. Совершенствовать антикоррупционную культуру; совершать
правильные действия в ситуации конфликта интересов. Работать над повышением уровня
нравственной и правовой культуры.
Знать законодательство Республики Казахстан, затрагивающую предпринимательскую
деятельность;
основные виды и организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности
понимать цели и задачи предпринимательской деятельности, назначение основных видов и
форм предпринимательства
иметь навыки ведения предпринимательской деятельности в современных условиях;
уметь составлять бизнес - план создания нового дела (расширения действующего
предприятия); проводить маркетинговые исследования по продвижению на рынок товаров и услуг
иметь
готовность
сформулировать
проблемы,
связанные
с
организацией
предпринимательской деятельности, и способность выявить пути решения данных проблем;
уметь оценить полученные результаты решения проблем, связанные с предпринимательской
деятельностью
уметь вывить и решить проблемы при осуществлении предпринимательской деятельности
иметь теоретические и практические знания и умения для дальнейшего приобретения новых
знаний предпринимательской деятельности;
уметь активизировать полученные знания для улучшения
предпринимательской
деятельности с учетом изменения с учетом изменения внутренней и внешней среды
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Руководители программы: Ардабаева Ф.Ж., Карнишина Е.Е.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин и кафедра экономики и менеджмента
KK 1112
Кәсіпкерлік қызмет
Пререквизиттері: Мектеп курсы.
Постреквизиттері: Жобалық менеджмент.
Оқу мақсаты: Теориялық және практикалық негіздерін жеке ісін ұйымдастыру бойынша
сатып алу
Курстың қысқаша мазмұны: Бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың
теориялық негіздері. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және оның тиімділігін бағалау, кәсіпкерлік
қызметтің дамуын реттеудің мемлекеттік тетіктерін анықтау және қолдану. Кәсіпкерлік қызметтің
қаржылық – экономикалық көрсеткіштері. Кәсіпкерлік қызметті ресурстық қамсыздандыру.
Кәсіпкерлік жобалау және бизнес – жоспар. Кәсіпкерлік қызметтің шаруашылық келісімшарттары.
Оқыту нәтижесі: Кәсіпкерлік қызметтің заманауи нормаларына жауап беретін коммерциялық-іскерлік терминологияны білуі. Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық және экономи-калық
аспектілері туралы қажетті ақпараттарды түсінуі. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы бі-лімдерін өз ісін
ұйымдастыру үшін қолдануы; кәсіпорынның бизнес – жоспарын жасауда қолдануы; күнделікті
өмірдің нақты жағдайларын талдауда қолдануы. Кәсіпкерлік қызметте өзінің мүмкіндіктерін анықтау
мен бағалау үшін өз ойын тұжырымдай алуы; экономикалық ақпараттың жылдам өзгеретін нарықтық
конъюктура жүйесінде дұрыс іскерлік шешімдер қа-былдау үшін өз ойын тұжырымдай алуы.
Бағдарлама жетекшісі: Джабасова Ж.Г.
Кафедра: Экономика
PD 1112

Предпринимательская деятельность

Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Проектный менеджмент.
Цель изучения: Приобретение теоретических и практических основ по организации
собственного дела.
Краткое содержание курса: Теоретические основы организации предпринимательской
деятельности в конкурентной среде. Организация предпринимательской деятельности и оценка ее
эффективности, определение и использование государственных механизмов регулирования развития
предпринимательской деятельности. Финансово-экономические показатели предпринимательской
деятельности. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности. Предпринимательское
проектирование и бизнес-план. Хозяйственные договора предпринимательской деятельности.
Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен:
- знать коммерческо-деловую терминологии, отвечающей современным нормам
предпринимательской деятельности.
-понимать необходимую информации о правовых и экономических аспектах
предпринимательской деятельности.
- применять знания в сфере предпринимательской деятельности для организации своего дела;
в разработке бизнес-плана предприятия; в анализе конкретных ситуаций повседневной деловой
жизни.
- уметь выражать суждение в области определения и оценки собственных возможностей в
предпринимательской деятельности; а также в систематизации быстро изменяющейся рыночной
конъюнктуры экономической информации, необходимой для принятия правильных деловых
решений.
Руководитель программы: Лилимберг С.И.
Кафедра: Экономика
SSG 1203 Сызба және сызбалы геометрия
Пререквизиттер: Мектеп курсы.
Постреквизиттер: Инженерлік граффика, Материалды өңдеу технологиясы практикумы 1,2.
Мақсаты: Студенттерді кеңістікте, теориялық және графикалық тұрғыда ойларды ауызша
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және сызбалық түрде ойлау, машиналар, механизмдер мен құрылымдар сызбаларын орындау және
оқу әдістерін, талдау әдістерін үйрету және дерексіз және логикалық ойлауды қалыптастыруды
үйрету.
Курстың қысқаша мазмұны: проекциялау Тәсілдері. Курстың негізгі мақсаты Эпюр Монжа.
Жіктеу тікелей. Сызуды түрлендіру тәсілдері. Многогранники. Айналу беттері. Развертка беттерін.
Мемлекеттік стандарттар. ЕСКД. Машина жасау сызу. Ажырамайтын қосылыстары. Құрастыру
сызбасы. Жалпы түрдегі сызба.
Оқу нәтижелері: негізгі талаптарын Білу стандарттар кқбж (ЕСКД) - сызбалар мен схемалар;
проекциялау әдістерін; жалпы ережелерін құру суреттер; условностей және жеңілдету. Білу
жобаларын әзірлеу, машиналар мен жабдықтарды ескере отырып, технологиялық, конструкторлық,
эстетикалық, экономикалық және басқа да параметрлері. Жеткізе алатын пайымдаулар жобалау
кезінде тораптар мен бөлшектерді, дағдыларын көрсету сызбаларды оқу машиналардың, механизмдер
мен құрылыстар. Білу жұмыстарын үйлестіру тобының сызбаларды тұрғызу кезінде агрегаттар мен
механизмдер. Қабілеті біліктілігін арттыру, Кәсіби қызмет үдерісінде және одан әрі білім беру.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ChNG 1203 Черчение и начертательная геометрия
Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Инженерная графика, Практикум по технологии обработки материалов

1, 2.
Цель изучения: Научить студентов пространственно мыслить, теоретически и графически
грамотно выражать мысли вербально и на чертеже, обучить методам выполне-ния и чтения
чертежей машин, механизмов и сооружений, методам анализа, формировать абстрактное и
логическое мышление.
Краткое содержание курса: Знание правил: построения изображений; условностей и
упрощений; построение аксонометричских проекций; выполнения строительных и
машиностроительных чертежей. Умение разрабатывать проекты с учетом технологических,
конструкторских и других параметров. Умение выражать суждения при проектировании узлов и
деталей, демонстрировать навыки чтения чертежей машин, механизмов и сооружений. Способность к
повышению квалификации в процессе профессиоальной деятельности и дальнейшего образования.
Результаты обучения: Знать способы конструирования различных пространственных объектов;
построение аксонометрических проекций; понимать требования правил построения чертежа детали с
применением компьютерной графики. Уметь применять знания при построении видов, разрезов и
сечений на комплексном чертеже, резьбовых соединений и зубчатых передач с применением
условных изображений; уметь выполнять эскизы деталей, оформлять конструкторскую
документацию, а также читать чертежи. Иметь навыки использования профессионального глоссария
для выражения суждений при работе с конструктор-ской графической документацией; уметь
теоретически и графически грамотно выражать мысли вербально и на чертеже. Уметь
аргументировать применение полученных знаний, умений в произ-водственных условиях,
демонстрировать навыки пространственного конструктивно-геометрического мышления в процессе
профессионального общения. Иметь необходмую подготовку для освоения инновационных методов
и средств компьютерной графики при построении чертежа, необходимых для совершенствования
технических конструкций и оборудования.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
AOKOT 1112 Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері
Пререквизеттері: Мектеп курсы.
Постреквизиттері: Автомобильдерді пайдалану және құрылғысы.
Оқу мақсаты: Сыртқы факторлар мен себептер салдарынан өлім-жітім және денсаулық
шығындарды төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыру және насихаттау. Антропогендік, адам
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қолымен жасалған немесе табиғи сыртқы теріс ықпалынан техносфераға адам қорғау құру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Денсаулық және қауіпсіздік саласындағы заңнамалық
және нормативтік-құқықтық актілер. Қазақстан Республикасында мақсаттары, азаматтық қорғаныс
құрылысы мен жұмыс істеу принциптері (ГO). Қауіпті және зиянды факторлардың жіктелуі.
Радиациялық және химиялық қауіпті. техносферы мен .Біз ноосфераға кірудеміз қауіпсіздігі
ағымдағы жағдайы. табиғи және техногендiк сипаттағы зиянды және қауіпті факторлардан адам мен
қоршаған ортаны қорғау. түрлі сипаттағы төтенше жағдайлардың жіктелуі. Төтенше жағдайларда
шаруашылық объектілерінің тұрақты даму. төтенше жағдайларда халықты қорғаудың негізгі
принциптері мен әдістері. жаппай қырып-жою қаруын қорғау. жер сілкінісі кезінде
ұйымдастырушылық және практикалық қауіпсіздік шаралары. өнеркәсіп нысандарында табиғи
апаттар, өрт, авариялар мен жарылыстар халықтың денсаулығын қорғау. ұйымдастыру негіздері және
құтқару операцияларын жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: Төтенше жағдайлар айналысатын негізгі жолдары мен әдістерін білу және
түсіну; жеке тұлғалар, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі өз әсерлерін
әсерін түсіну; төтенше жағдайлардан халықты қорғау үшін қоғамдық жүйесін; қауіпті және төтенше
жағдайларда әрекет халықтың оқытуды ұйымдастыру; салауатты өмір салты туралы; төтенше
жағдайда алғашқы көмек көрсету; денсаулық сақтау және қауіпсіздік саласындағы азаматтардың
құқықтары мен міндеттері
Төтенше жағдайлар қауіпсіздік пен құқықтарын қорғау дағдылары болуы;
Өмір қауіпсіздігі жағдайларын және тәсілдерін білу, оны тәжірибеде
медициналық білім мен салауатты өмір салтын негіздерін білу; әскери қызмет негіздері,
заманауи кешенді қауіпсіздік мәселелері.
Табиғи, технологиялық және әлеуметтік сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайлар түрлі
барабар мінез-қамтамасыз ету үшін жеке рухани және дене қасиеттерін қалыптастыруға және
дамытуға қабілетті болуы; Салауатты өмір салтын ережелерін құрметтеуге қажеттілігі; денсаулық
сақтау және қауіпсіздік саласындағы Қазақстан азаматтары үшін талаптарды жүзеге асыру үшін
дайындық
Өмір қауіпсіздігі саласындағы білім алуға жеткілікті дайындықта бар
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: «Энергетика және машина жасау»
OBZhОТ 1112 Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда
Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Устройство и эксплуатация автомобилей.
Цель изучения: Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности
и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от
внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения.
Краткое содержание курса: Введение. Законодательные и правовые акты в области
безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования гражданской
обороны (ГО) в Республике Казахстан. Классификация опасных и вредных факторов. Радиационная и
химическая опасность. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Защита
человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного и техногенного
происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы
защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Защита от оружия массового поражения.
Организационно-практические меры безопасности при землетрясениях. Защита населения при
стихийных бедствиях, пожарах, авариях и взрывах на производственных объектах. Основы
организации и проведения аварийно-спасательных работ.
Результаты обучения: Знать и понимать основные способы и методы борьбы с ЧС; иметь
представление о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе
жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности
Владеть навыками безопасности и защити человека в чрезвычайных ситуациях;
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Знать условия и способы безопасности жизнедеятельности, применять их на практике
Знать основы медицинских знаний и здорового образа жизни; основы военной службы,
современный комплекс проблем безопасности.
Уметь формировать развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к
выполнению требований, предъявляемых к гражданину РК в области безопасности
жизнедеятельности
Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области ОБЖ
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетика и машиностроение
Din 1403

Дінтану

Пререквизеттері: Әлеyметтану. Мектеп курсы. профессиональная деятельность. Психология
және адамның дамуы.
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты:Осы курстың мақсаты: студенттерде-антрополог кәсіби іскерліктер жүргізуге
дүниетанымдық диалог және нақтылау, өз жіктелу қатысты талдау жүргізілді.
Курстың қысқаша мазмұны:Дінтануға кіріспе. Адамзаттың мәдениетінде діннің орны. Діні:
қазіргі заман және тарихи формалары. Буддизм: дін және діни ілімінің негіздері. Христиан: қазіргі
заман және тарих. Қазақстанда және қазіргі әлемде исламның орны. Қасиетті кітап ретінде мәдениет
ескерткіштері
Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтер. Қазіргі заманғы діннің ерекшеліктері.
Дін, мемлекет, саясат
Оқыту нәтижесі:Дүниетанымдық проблемаларды конфессиялар тәсілдерін шешу, негізгі
құндылықтар әлемдік діндерді түсіну және білу. Тарих және қазіргі заман және тарих, рухани-мәдени
мәселелерін көшбасшы дін перспективалы тәсілдерін қою және шешу, анықтай білу және қолдану,
Философиялық қыр-сырын, дінтану әдіснамасы және күнделікті дұрыс қолдана білу. Өзінің
түсіндірмелерін негізгі дүниетанымдық проблемаларды шешу тұрғысынан зерттеп білу. Негізігі білім
беру және өмірлік-практикалық ортада өз жүйесін тұлғалық құндылықтарды қолдана дамытып білу.
Бағдарлама жетекшісі: Ардабаева Ф.Ж..
Кафедра: Әлеуметтік ғылымдар және менеджмент
Rel 1403

Религиоведение

Пререквизиты: Социология. Школьный курс. Психология и развитие человека. Психология
и развитие человека.
Постреквизиты: Общекультурные компетенции.
Цель изучения. Целью настоящего курса является: формирование у студентов-антропологов
профессионального умения вести мировоззренческий диалог и конкретизировать свои гуманитарные
знания применительно к анализу религии.
Краткое содержание курса: Введение в религиоведение. Место религии в культуре
человечества. Религия: исторические формы и современность. Буддизм: основы вероучения и культа.
Христианство: история и современность. Сущность ислама и его место в современном мире и
Казахстане. Священные писания как памятники культуры. Современные нетрадиционные
религиозные движения и культы. Особенности современной религиозности. Религия, государство,
политика.
Результаты обучения: Знать и понимать основные ценности мировых религий; способы
решения мировоззренческих проблем конфессиями. Уметь определять и применять перспективные
способы постановки и решения духовно-культурных проблем лидерами вероисповеданий в истории и
современности. Уметь корректно применять азы философско-религиоведческой методологии в
профессии и повседневности. Уметь представлять собственную интерпретацию ключевых
мировоззренческих проблем в контексте исследования. Уметь автономно развивать свою систему
личностных ценностей; поддерживать гуманистическую основу образовательной и жизненно-
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практической среды.
Руководитель программы: Дик П.Ф.
Кафедра: Социальные науки и менеджмент
Sam 1403 Самопознание
Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: общекультурные компетенции, Психология и развитие человека,
Педагогика, Профессиональная педагогика, Философия.
Цель изучения. раскрытие гуманного потенциала смысла индивидуальной и социальной
жизни, формирование устойчивых мотиваций самостоятельного выбора жизненного пути,
достижение профессионального самоутверждения посредством профессионального самоутверждения
посредством интенсивного обучения.
Краткое содержание курса: Введение. Самопознание как условие реализации личности.
Уникальность внутреннего мира человека. Позитивное мышление и внутренняя гармония человека.
Внутренние ресурсы человека. Общение как средство достижения взаимопонимания между людьми.
Роль семьи и родственных отношений в жизни человека. Значение дружбы в жизни человека.
Религия как часть духовной культуры. Ценностное отношение к истории и культурному наследию.
Нравственные идеалы современной молодѐжи. Свобода быть собой и ответственность за свои мысли,
слова и поступки. Целостность мира и взаимозависимость человека, общества и природы.
Профессиональное самопознание и саморазвитие педагога.
Результаты обучения: Знание и понимание новейших достижений психологии,

полученных в процессе исследования учеными-психологами отечественных и зарубежных
научных школ. Применение знаний и пониманий основных научных школы, концепции
психологии. Умение выражать суждения по вопросам новейших достижений психологии.
Умение организовать взаимодействие в социальной группе. Осознанное стремление
совершенствовать знания в области психологической характеристики личности,
интерпретации собственного психического состояния.
Руководитель программы: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Социальные науки и менеджмент
OT 1403 Өзін-өзі тану
Пререквизеттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Психология және адам дамуы, общекультурные компетенции,
Педагогика, Кәсіби педагогика, Кәсіби педагогика.
Оқу мақсаты: ашу, адамгершілік әлеуетін мағынасы жеке және әлеуметтік өмір,
қалыптастыру тұрақты ынталандыру өзіндік өмір жолын таңдауға қол жеткізу, кәсіби өзін-өзі
танытуы арқылы кәсіби өзін-өзі танытуы арқылы қарқынды оқыту.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Өзін-өзі тану шарты ретінде жүзеге асыру. Ерекшелігі
ішкі әлем адам. Позитивті ойлау және ішкі үйлесім. Ішкі адам ресурстары. Қарым-қатынас құралы
ретінде, адамдар арасындағы түсіністікке қол жеткізу. Отбасы ролі және туыстық
қарымқатынастардың адам өміріндегі. Мәні достық өмір адам. Дін рухани мәдениетінің бөлігі
ретінде. Ценностное қарым-қатынасы-тарих және мәдени мұра. Адамгершілік идеалдары, қазіргі
заманғы жастар. Еркіндік болуға және жауапкершілік, ой, сөздер мен іс-әрекеттер. Тұтастығын,
бейбітшілік пен өзара тәуелділік-адам, қоғам және табиғат. Кәсіби өзін-өзі тану және педагогтың
өзін-өзі дамыту.
Оқыту нәтижесі: Білу және түсіну жаңа жетістіктерін психология, алынған зерттеу
барысында ғалымдар-психологтар, отандық және шетелдік ғылыми мектептер. Білімдерін қолдану
және пониманий негізгі ғылыми мектептер, тұжырымдамалар психология. Жеткізе алатын
пайымдаулар мәселелері бойынша ең жаңа жетістіктерін психология. Ұйымдастыра білу өзара ісқимыл әлеуметтік топ. Саналы ұмтылу жетілдіру, білім саласындағы психологиялық сипаттамалары
жеке, түсіндіру, өзіндік психикалық жай-күйі.
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Бағдарлама жетекшісі: Ардабаева Ф.Ж.
Кафедра: Жалпы білім беру пәндер

ETD 1112 Экология және тұрақты даму
Пререквизеттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздерін терең жүйесі білімі мен
түсінігі, табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау ұтымды пайдалану қазіргі заманғы
тәсілдерді теориялық және практикалық білім алуға, экологиялық дүниетанымды қалыптастыру
тұрады.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Экология және қазіргі заманғы өркениеттің
мәселелері. Аутэкология - организмдердің экология. Халқы экология - экология популяция.
Синэкология - қауымдастықтар экологиясы. Биосфера және ноосфера туралы ілім. Биосфера және
оның тұрақтылығы. Тірі тұжырымдамасы. Қазіргі заманғы биосфера. Ғаламдық биогеохимиялық
цикл. Тұрақты даму тұжырымдамасы. экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы өркениеттің
мәселелері. экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы өркениеттің мәселелері. Жасыл экономика
және тұрақты даму. табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау механизмі. Қазақстан
Республикасының энергоэкологиялық стратегия. Қазақстан Республикасының тұрақты даму
тұжырымдамасы.
Оқыту нәтижесі: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимыл негізгі заңдарын білу; экожүйелер
мен биосфераның даму істеуі; өндіру және экологиялық денсаулығына қауiп әсері; ғылыми және
кәсіби әдебиеттерді іздеу және ұйымдастыру дағдыларын бар; қоршаған ортаға антропогендік әсер
бағалауды талдау қабілетті; стандартты әдістемесі экологиялық мониторинг; экологиялық және
экономикалық жүйелерді тұрақты дамыту үшін оңтайлы жағдай анықтай алады; ойлау өз мәдениеті,
табиғи ресурстарды пайдалануға байланысты экологиялық және экономикалық жүйелердің даму
үрдістеріне туралы сыни ойлауға және олардың қоршаған ортаға әсерін сипаттайтын.
Бағдарлама жетекшісі: Назарова Ж.Ж.
Кафедра: «Стандарттау және тағам технологиялары»
ETD 1403 Экология және тұрақты даму
Пререквизеттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздерін терең жүйесі білімі мен
түсінігі, табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау ұтымды пайдалану қазіргі заманғы
тәсілдерді теориялық және практикалық білім алуға, экологиялық дүниетанымды қалыптастыру
тұрады.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Экология және қазіргі заманғы өркениеттің
мәселелері. Аутэкология - организмдердің экология. Халқы экология - экология популяция.
Синэкология - қауымдастықтар экологиясы. Биосфера және ноосфера туралы ілім. Биосфера және
оның тұрақтылығы. Тірі тұжырымдамасы. Қазіргі заманғы биосфера. Ғаламдық биогеохимиялық
цикл. Тұрақты даму тұжырымдамасы. экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы өркениеттің
мәселелері. экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы өркениеттің мәселелері. Жасыл экономика
және тұрақты даму. табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау механизмі. Қазақстан
Республикасының энергоэкологиялық стратегия. Қазақстан Республикасының тұрақты даму
тұжырымдамасы.
Оқыту нәтижесі: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимыл негізгі заңдарын білу; экожүйелер
мен биосфераның даму істеуі; өндіру және экологиялық денсаулығына қауiп әсері; ғылыми және
кәсіби әдебиеттерді іздеу және ұйымдастыру дағдыларын бар; қоршаған ортаға антропогендік әсер
бағалауды талдау қабілетті; стандартты әдістемесі экологиялық мониторинг; экологиялық және
экономикалық жүйелерді тұрақты дамыту үшін оңтайлы жағдай анықтай алады; ойлау өз мәдениеті,
табиғи ресурстарды пайдалануға байланысты экологиялық және экономикалық жүйелердің даму
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үрдістеріне туралы сыни ойлауға және олардың қоршаған ортаға әсерін сипаттайтын.
Бағдарлама жетекшісі: Назарова Ж.Ж.
Кафедра: «Стандарттау және тағам технологиялары»
ETD 1403 Экология және тұрақты даму
Пререквизеттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздерін терең жүйесі білімі мен
түсінігі, табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау ұтымды пайдалану қазіргі заманғы
тәсілдерді теориялық және практикалық білім алуға, экологиялық дүниетанымды қалыптастыру
тұрады.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Экология және қазіргі заманғы өркениеттің
мәселелері. Аутэкология - организмдердің экология. Халқы экология - экология популяция.
Синэкология - қауымдастықтар экологиясы. Биосфера және ноосфера туралы ілім. Биосфера және
оның тұрақтылығы. Тірі тұжырымдамасы. Қазіргі заманғы биосфера. Ғаламдық биогеохимиялық
цикл. Тұрақты даму тұжырымдамасы. экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы өркениеттің
мәселелері. экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы өркениеттің мәселелері. Жасыл экономика
және тұрақты даму. табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау механизмі. Қазақстан
Республикасының энергоэкологиялық стратегия. Қазақстан Республикасының тұрақты даму
тұжырымдамасы.
Оқыту нәтижесі: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимыл негізгі заңдарын білу; экожүйелер
мен биосфераның даму істеуі; өндіру және экологиялық денсаулығына қауiп әсері; ғылыми және
кәсіби әдебиеттерді іздеу және ұйымдастыру дағдыларын бар; қоршаған ортаға антропогендік әсер
бағалауды талдау қабілетті; стандартты әдістемесі экологиялық мониторинг; экологиялық және
экономикалық жүйелерді тұрақты дамыту үшін оңтайлы жағдай анықтай алады; ойлау өз мәдениеті,
табиғи ресурстарды пайдалануға байланысты экологиялық және экономикалық жүйелердің даму
үрдістеріне туралы сыни ойлауға және олардың қоршаған ортаға әсерін сипаттайтын.
Бағдарлама жетекшісі: Назарова Ж.Ж.
Кафедра: «Стандарттау және тағам технологиялары»
EUR 1112 Экология и устойчивое развитие
Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Профессиональная деятельность.
Цель изучения: состоит в формировании экологического мировоззрения, получение
глубоких системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и природы,
теоретических и практических знаний по современным подходам рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Краткое содержание курса: Введение. Экология и проблемы современной цивилизации.
Аутэкология - экология организмов. Демэкология - экология популяций. Синэкология - экология
сообществ. Учение о биосфере и ноосфере. Биосфера и ее устойчивость. Концепция живого
вещества. Современная биосфера. Глобальные биогеохимические циклы. Концепция устойчивого
развития. Экологический кризис и проблемы современной цивилизации. Экологический кризис и
проблемы современной цивилизации. Зеленая экономика и устойчивое развитие. Механизм
природопользования и охраны окружающей среды. Энергоэкологическая стратегия Республики
Казахстан. Концепция устойчивого развития Республики Казахстан.
Результаты обучения: знать основные закономерности взаимодействия природы и общества;
основы функционирования экосистем и развития биосферы; влияние вредных и опасных факторов
производства и окружающей среды на здоровье человека; иметь навыки поиска и систематизации
научной и специальной литературы; уметь анализировать оценку техногенного воздействия
производства на окружающую среду; стандартную методику мониторинга окружающей среды; уметь
определять оптимальные условия устойчивого развития эколого- экономических систем; владеть
культурой мышления, критически осмысливать тенденции развития эколого-экономических систем,
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связанных с использованием природных ресурсов и охарактеризовать их экологические последствия.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: «Стандартизация и пищевые технологии»
EUR 1403 Экология и устойчивое развитие
Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Профессиональная деятельность.
Цель изучения: состоит в формировании экологического мировоззрения, получение
глубоких системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и природы,
теоретических и практических знаний по современным подходам рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Краткое содержание курса: Введение. Экология и проблемы современной цивилизации.
Аутэкология - экология организмов. Демэкология - экология популяций. Синэкология - экология
сообществ. Учение о биосфере и ноосфере. Биосфера и ее устойчивость. Концепция живого
вещества. Современная биосфера. Глобальные биогеохимические циклы. Концепция устойчивого
развития. Экологический кризис и проблемы современной цивилизации. Экологический кризис и
проблемы современной цивилизации. Зеленая экономика и устойчивое развитие. Механизм
природопользования и охраны окружающей среды. Энергоэкологическая стратегия Республики
Казахстан. Концепция устойчивого развития Республики Казахстан.
Результаты обучения: знать основные закономерности взаимодействия природы и общества;
основы функционирования экосистем и развития биосферы; влияние вредных и опасных факторов
производства и окружающей среды на здоровье человека; иметь навыки поиска и систематизации
научной и специальной литературы; уметь анализировать оценку техногенного воздействия
производства на окружающую среду; стандартную методику мониторинга окружающей среды; уметь
определять оптимальные условия устойчивого развития эколого- экономических систем; владеть
культурой мышления, критически осмысливать тенденции развития эколого-экономических систем,
связанных с использованием природных ресурсов и охарактеризовать их экологические последствия.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: «Стандартизация и пищевые технологии»
Gen 1403 Гендерология
Пререквизеттері: Мектеп курсы, Философия, Психология және адамның дамуы,
Әлеyметтану.
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Мақсаты-гендерлік теориясы тұрады, көрсету үшін, қалай пайда болады бұл
тетіктер ретінде қалыптасады гендерлік стереотиптер және олар қалай жұмыс істейді. Түпкі мақсаты
осы күш-жігердің тұрады жою "гендерлік соқырлық". Пән қайта қарайды әлеуметтік және саяси
теория, жою үшін тек монистический (ер немесе әйел) әлемге көзқарас және әлеуметтік проблемалар.
Бұл ретте ұшырайды сын теориясы, олар құралы ретінде қызмет атқарады сексизма. Хабардар
гендерологии расставляются мән кедергілер бөгет жасайтын ерлерге, әйелдерге, өту жолы
әлеуметтендіру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Классикалық және қазіргі заманғы даму бағыттары
гендерлік теориясы және гендерлік зерттеулер. Ер адам мен женшина субъектілері ретінде қоғам.
Әлеуметтендіру және гендер. Теориясы туралы олқылықтың ретінде әйелдердің таптаурын ерлер
ұсыну туралы әйелдер, оның орны мен рөлі, өмірде ерлер. Әлеуметтік мифы о женщине және
әлеуметтік туралы аңыздар еркекке. Әлеуметтік теория жынысты. Стереотиптер маскулинности және
фемининности қазіргі заманғы қоғамда. Өзгерту гендерлік стереотипа: ассертивная әйел қазіргі
заманғы әлемде. Жыныс-жас сипаттамасы және әлеуметтік мәртебесін әйелдер қазіргі қоғамда.
Әйелдер құқығы басында үшінші мыңжылдықтың. Гендер және экономика. Әйел және дін. Отбасы
өміріндегі әйелдер. Тұрмыстық зорлық-зомбылық. Халықаралық тәжірибе және келешегі әйелдер
қозғалысы шетелде.
Оқыту нәтижесі: Дүниетанымдық проблемаларды конфессиялар тәсілдерін шешу, негізгі
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құндылықтар әлемдік діндерді түсіну және білу. Тарих және қазіргі заман және тарих, рухани-мәдени
мәселелерін көшбасшы дін перспективалы тәсілдерін қою және шешу, анықтай білу және қолдану,
Философиялық қыр-сырын, дінтану әдіснамасы және күнделікті дұрыс қолдана білу. Өзінің
түсіндірмелерін негізгі дүниетанымдық проблемаларды шешу тұрғысынан зерттеп білу. Негізігі білім
беру және өмірлік-практикалық ортада өз жүйесін тұлғалық құндылықтарды қолдана дамытып білу.
Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Әлеуметтік ғылымдар және менеджмент
Gen 1403 Гендерология
Пререквизиты: Школьный курс, Социология, Психология и развитие человека, Философия
Постреквизиты: Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Цель гендерной теории состоит в том, чтобы показать, как появляются эти
механизмы, как формируются гендерные стереотипы и как они действуют. Конечная цель этих
усилий состоит в устранении «гендерной слепоты». Дисциплина пересматривает социальные и
политические теории, чтобы устранить сугубо монистический (мужской или женский) взгляд на мир
и социальные проблемы. При этом подвергаются критике теории, которые служат инструментом
сексизма. В курсе гендерологии расставляются акценты на барьерах, мешающих как мужчинам, так и
женщинам пройти путь социализации.
Краткое содержание курса: Введение. Классические и современные направления развития
гендерной теории и гендерных исследований. Мужчина и женшина как субъекты общества.
Социализация и гендер. Теории о неполноценности женщин как стереотипные мужские
представления о женщин, её месте и роли в жизни мужчины. Социальные мифы о женщине и
социальные мифы о мужчине. Социальная теория пола. Стереотипы маскулинности и фемининности
в современном обществе. Изменение гендерного стереотипа: ассертивная женщина в современном
мире. Половозрастные характеристики и социальный статус женщины в современном обществе.
Права женщин к началу третьего тысячелетия. Гендер и экономика. Женщина и религия. Семья в
жизни женщины. Домашнее насилие. Международный опыт и перспективы женского движения за
рубежом.
Результаты обучения: Знать и понимать основные ценности мировых религий; способы
решения мировоззренческих проблем конфессиями. Уметь определять и применять перспективные
способы постановки и решения духовно-культурных проблем лидерами вероисповеданий в истории и
современности. Уметь корректно применять азы философско-религиоведческой методологии в
профессии и повседневности. Уметь представлять собственную интерпретацию ключевых
мировоззренческих проблем в контексте исследования. Уметь автономно развивать свою систему
личностных ценностей; поддерживать гуманистическую основу образовательной и жизненнопрактической среды.
Руководитель программы: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Социальные науки и менеджмент.
OMSHN 1403 Өсімдік және мал шаруашылық негіздері
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Әлеyметтану, Оқушыларға кәсіптік білім беруді
үйымдастыру.
Постреквизиттері: общекультурные компетенции, общепрофессиональные компетенции,
Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Негізгі мақсатты – ауылшаруашылығында негізгі технологиян, егіншілік, мал
шаруашылығы оқу.
Курстың қысқаша мазмұны: Асыл тұқымды мал шаруашылығы негіздері. Ауыл
шаруашылығының өсуі мен дамуы. жануарлар. Мал шаруашылығы. Сүт өнімділігі Ауыл
шаруашылығы өнімділігінің негізгі түрлері. жануарлар. Мал шаруашылығы. Ет өнімділігі. Қой өсіру
жүн өнімділігі. жануарлар. Шошқа өндірісі. Шошқалардың репродуктивті қасиеттері. Бордақылау
Жылқы өсіру. Өнімді жылқы шаруашылығы. Құс шаруашылығы. Жұмыртқа және құс еті. Ауыл
шаруашылық жануарларын азықтандыру негіздері. Азықтың химиялық құрамы. Тамақтану
нормалары. Тамақ нормалары мен рациондар. Азықтың жіктелуі және қысқаша сипаттамасы.
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Қоректік заттардың сіңімділігі және оған әсер ететін факторлар. Зоогигиенаның негіздері \ x
жануарлармен байланыста. Жануарларды жасанды ұрықтандыру, әдіс мәні, құндылығы. Өсіру
әдістері, олардың биологиялық маңызы. Гибридтеу, оның мәні мен практикалық маңызы
Оқыту нәтижесі: Өріс, өндіру және өсімдікке арналған эксперименттерді жасау әдісін білу;
эксперименттерде байқау талдауларын өткізу әдістері. Өндірістік бақылау әдістерін қолдану;
деректердің сенімділігін анықтау әдістері. Агрономиялық зерттеулер жоспарын қалдырыңыз;
Өрістерді, өсімдіктерді және өндірістік тәжірибелерді жүргізу; эксперименттерде негізгі бақылау мен
талдаудың дұрыс әдістерін қолданады. Өндірістік тәжірибелерді жүргізу арқылы өндірістегі жаңа
ауыл шаруашылық тәжірибелерінің тиімділігін тексеріңіз. Деректерді талдау, синтездеу және
жинақтау және олардың сенімділігін анықтау. Деректерді математикалық өңдеу және олардың
сенімділігін анықтау; дұрыс тұжырым жасауға; оқу материалдары бойынша есеп беру.
Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандарттау жане тагам технологиялары кафедрасы

ORZh 1403

Основы растениеводства и животноводства

Пререквизиты: Экономическая теория, Социология, Организация профильного обучения
школьников.
Постреквизиты: общекультурные компетенции, общепрофессиональные компетенции,
Организация профильного обучения школьников.
Цель изучения: Основная цель данной дисциплины – изучение основы технологии
сельхозпроизводства, земледелия, растениеводства, животноводства и кормопроизводства.
Краткое содержание курса: Основы разведения сельскохозяйственных животных. Рост и
развитие с/х. животных. Скотоводство. Молочная продуктивность Основные виды продуктивности
с/х. животных. Скотоводство. Мясная продуктивность. Овцеводство Шерстная продуктивность с/х.
животных. Свиноводство. Репродуктивные качества свиней. Откорм. Коневодство. Продуктивное
коневодство.
Птицеводство.
Яичное
и
мясное
птицеводство.
Основы
кормления
сельскохозяйственных животных. Химический состав кормов. Принципы нормированного
кормления. Кормовые нормы и рационы. Классификация и краткая характеристика кормов.
Переваримость питательных веществ и факторы, влияющие на нее. Основы зоогигиены Бонитировка
с\х животных. Искусственное осеменение животных, сущность метода, значение. Методы
разведения, их биологическая сущность. Гибридизация, её сущность и практическое значение
Результаты обучения: Знать методику закладки полевых, производственных и
вегетационных опытов; методику проведения наблюдений анализов в опытах. Применять методы
производственных наблюдений; методы определения достоверности полученных данных. Оставить
план агрономических исследований; проводить полевые, вегетационные и производственные опыты;
применять правильные методы основных наблюдений и анализов в опытах. Проверять
эффективность новых агроприемов путем проведения производственных опытов и внедрять их в
производство. Анализировать, синтезировать и обобщать полученные данные и определять их
достоверность. Математически обрабатывать полученные данные и определять их достоверность;
сделать правильные выводы; составить отчет по материалам исследования.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандартизация и пищевых технологий
TKS 2210 Технологиялық кәсіпкерлік және стартаптар
Пререквизиттер: Көшбасшылықтың негіздері және кәсіпкерлік
Постреквизиттер: профессиональная деятельность.
Оқу мақсаты: студенттерде өмір сүруге қабілетті стартаптар мен техпренерлік процестер
жасау түсінігін қалыптастыру. Кәсіпкерге қажетті IT-компетенцияны, бизнес дағдыларды және
топтық жұмыстарды дамыту. Осы курс өз бизнес-идеясын инкубатор немесе акселераторда дамыту
үшін білімдер жинағын беруге бағытталған.
Курстың қысқаша мазмұны: Техпренёрлік. Уақыт ағымы және мемлекеттің мұқтаждығы.
Ынталандыру. MCI. Серпілісті Идея және шабыт көзі. Қазіргі заман трендтері. Қорытынды мақсат
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ретінде инкубатор мен акселератор арасындағы айырмашылық. Топ. Қажетті білікті негізін
салушыларды қалай тарту және қиын сәттерде топты қалай ынталандыру. Мақсатты аудиторияның
Клиенттің Сегментке бөлінуі. Әрбір сегментке бірегей Құнды Ұсыныс жасау. Customer Development.
Мәселелі сұхбат арқылы клиентті зерттеу. Тікелей бәсекелестер және жасанды өнімдер. TAM - SAM SOM. MVP нарығының көлемі. MCI сәйкес өнімді енгізу. Бизнес-Модельдердің Canvas-картасы.
Гипотездерді тестілеуге арналған HADI-циклдер. Ақшаландыру модельдері. Өнімнің юнитэкономикасы және метрикасы. Қаржы. Бағаның құрылуы. Маркетинг. Алғашқы сатылымдар. PR.
Customer Validation. Сатылым арналары және масштабтау. Венчурлық Инвестициялар. Pre-seed, Seed,
А/B/C раундтағы инвесторлар түрлері. Бизнес-ангелдер және Краудфандинг. Питчинг.
Оқудың нәтижесі: білу керек: техпренёрлік процестердің негіздерін және оның негізгі
теориялық тәсілдерін. Істей алу: IT-кәсіпкердің алған дағдыларын қолдана отырып, ең кемі өмірге
бейімді өнімге дейін идеяны жеткізу. Меңгеру керек: бизнес-идеяны жүзеге асыру әдістерін,
оқылатын пәндердің әдістемелік базистерін.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: «Экономика және менеджмент»
TPS 2210 Технологическое предпринимательство и стартапы
Пререквизиты: Основы лидерства и предпринимательство.
Постреквизиты: Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Формирование у студентов понимания процесса создания жизнеспособного
стартапа и техпренёрского процесса. Развитие IT-компетенции, командной работы и бизнес-навыков,
необходимых технологическому предпринимателю. Данный курс призван дать совокупность знаний
для развития своей бизнес-идеи в инкубаторе или акселераторе.
Краткое содержание курса: Техпренёрство. Веяние времени и потребность государства.
Мотивация. MCI. Прорывная Идея и источники вдохновения. Тренды Современности. Разница между
инкубатором и акселератором, как итоговой цели. Команда. Как привлечь со-основателей с нужными
компетенциями и мотивировать команду в трудные моменты. Разбиение Целевой Аудитории на
Клиентские Сегменты. Составление уникального Ценностного Предложения каждому сегменту.
Customer Development. Изучение клиентов через Проблемные Интервью. Прямые конкуренты и
продукты заменители. Объём рынка TAM - SAM - SOM. MVP. Имплементация продукта согласно
MCI. Canvas-карта Бизнес-Модели. HADI-циклы для тестирования гипотез. Модели монетизации.
Юнит-экономика продукта и метрики. Финансы. Ценообразование. Маркетинг. Первые Продажи. PR.
Customer Validation. Каналы продаж и масштабирование. Венчурные Инвестиции. Виды инвесторов
на раундах Pre-seed, Seed, А/B/C. Бизнес-ангелы и Краудфандинг. Питчинг.
Результаты обучения: знать: основы техпренёрского процесса и основные теоретические
подходы к нему. Уметь: довести идею до минимально жизнеспособного продукта, используя
полученные навыки IT-предпринимателя. Владеть: методологическим базисом изучаемой
дисциплины, методами реализации бизнес-идей.
Руководитель программы: Джабасова Ж.Г.
Кафедра: «Экономики и менеджмента»
РМ 2210 Проектный менеджмент
Пререквизиты: Предпринимательская деятельность.
Постреквизиты: Профессиональная деятельность.
Цель изучения: является представление знаний о теории и методах управления проектами в
различных сферах жизнедеятельности человека, сформировать навыки практического использования
технологий управления проектами. Данный курс призван дать совокупность знаний для организации
системы планирования в условиях современного развития страны.
Краткое содержание курса: Введение в проектный менеджмент. Классификация проекта и
внешняя среда проекта. Принципы управления проектами. Организационная структура проекта.
Реализация проекта: стратегия и технология. Анализ проблем, возникающих в ходе реализации
проекта. Менеджер и команда проекта. Управление рисками. Финансовое обеспечение
проекта Инвестиционная характеристика проекта. Презентация бизнес-проекта
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Результаты обучения: знать: основы менеджмента и маркетинга, основные теоретические
подходы к проектному менеджменту. Уметь: находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях, создавать проекты и управлять проектами в области рекламы и связей с
общественностью фирмы, организации. Владеть: методологическим базисом изучаемой дисциплины,
методами реализации проектов.
Руководитель программы: Джабасова Ж.Г.
Кафедра: «Экономики и менеджмента
MT 3216 Машинажасау технологиясы
Пререквизиттер: Инженерлік графика.
Постреквизиттер: Машинажасау процесінің өнеркәсібін ұйымдастыру, Кәсіби қызмет.
Мақсаты: Металл кесетін станоктар мен инженерлі техника саласы бойынша «Кәсіптік
оқыту» мамандығының болашақ бакалаврын дайындау, арнайы пәндерді дамытудың негізі, курстық
және дипломдық жұмыстардың орындалуы.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Өндіріс түрлері.
Тазаланған беттің сапасы. Механикалық өңдеу. Өңдеуге арналған қаражат. Бланкілерді жобалау,
негіздер тұжырымдамасы. Технологиялық жабдықтарды жобалау. Технологиялық процестерді
жобалау принциптері. Бөлшектер мен машиналардың технологиялық дизайны, өңдеудің
технологиялық процестері. «Дөңгелек массалар» класының бөлшектерін өңдеу. «Ішкі
цилиндрлердің», «дискілердің» бөлшектерін өңдеу. Қозғалтқыш бөлшектерін өндіру. Класс туралы
егжей-тегжейлерді өңдеу.
Оқыту нәтижелері: Бөлшектер мен машина бөлшектері өндірісінде кесу арқылы металл
өңдеу теориясының негіздерін қолдану. Вариация - бұл машина бөлігінің құрылысы үшін
құрылымдық материалды таңдау. Машина бөлшектерінің жұмыс жағдайлары негізінде оларды
өндіруге қажетті құрылымдық материалдарды таңдау мүмкіндігі бөліктің қажетті беріктігі мен
пайдалану қасиеттерін алу үшін арматуралаудың нысанын белгілейді. Машина бөлшектері үшін ең
лайықты материалдарды таңдау және оларды ұтымды пайдалану дағдыларын меңгеру; нормативтіканықтамалық әдебиеттерді қолдана отырып, машиналардың бөлшектері мен компоненттерін есептеу
және техникалық рационды есептеу кезінде.
Бағдарлама жетекшісі: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TM 3216 Технология машиностроения
Пререквизиты: Инженерная графика.
Постреквизиты:
Организация
производственных
процессов
машиностроения,
Профессиональная деятельность
Цель изучения: Подготовка будущего бакалавра специальности «Профессиональное
обучение» в области металлорежущих станков и технологии машиностроения, заложить базу для
освоения специальных дисциплин, выполнения курсовых и дипломных работ и др.
Краткое содержание курса: Введение. Основные понятия и определения. Типы
производства. Качество обработанной поверхности. Точность механической обработки. Припуски на
механическую обработку. Проектирование заготовок, понятия о базах. Про-ектирование
технологической оснастки. Принципы проектирования технологических процессов. Технологичность
конструкций деталей и машин, технологические процессы механической обработки. Обработка
деталей класса «круглые стержни». Обработка деталей класса «полые цилиндры», «диски».
Изготовление деталей ДВС. Обработка деталей класса «корпусные детали».
Результаты обучения: Применение основ теории обработки металлов резанием при
изготовлении деталей и узлов машин. Уменение выбрать конструкционный материал для
конструирования детали машины. Умение на основании условий работы деталей машины выбирать
необходимый конструкционный материал для их изготовления, назначать упрочняющий вид
обработки для получения требуемых прочностных и эксплуатационных свойств детали. Иметь
навыки в выборе наиболее подходящих материалов для деталей машин и рацио-нального их
использования; в выполнении расчетов деталей и узлов машин и технического нормирования,

134

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
используя нормативно-справочную литературу.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

MN 3216 Машинажасау негіздері
Пререквизиттер: Инженерлік кесте және компьтерлік моделдеу, Машина жасау
өнеркәсібінің технологиясының теориялық негіздері.
Постреквизиттері: Салалық машинажасау, Кәсіби қызмет.
Мақсаты: студенттерді теориялық негіздері, машина жасау технологиясы, ережелері таңдау
ұтымды технологиялар бөлшектерін жасау машина жасау және құрастыру принциптері.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Даму болашағы машина жасау технологиясы. Үлес
қосқан отандық ғалымдардың дамыту, машина жасау технологиясы. Бұйымдардың түрлері, машина
жасау. Өндірістік процесс және оның бөліктері. Технологиялық процесінің құрылымы.
Оқыту нәтижелері: Білу проблемаларды сапасын жобалау машиналар. Білуі кешенді
міндеттерін және кезеңдерін құру машиналар. Білу міндеттер құрастыру және оның экономикалық
негіздерін. Құрастыра білу, конструкторлық құжаттама (техникалық тапсырма, техникалық ұсыныс,
эскиздік жоба, жұмыс жобасы). Қолдану жалпы ережелерін құрастыру.
Бағдарлама жетекшісі: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OM 3216 Основы машиностроения
Пререквизиты: Инженерная графика и компьютерное моделирование, Теоретические основы
технологии производства машин.
Постреквизиты: Отраслевое машиностроение, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: научить студентов теоретическим основам технологии машиностроения,
правилам выбора рациональной технологии изготовления деталей в машиностроении и принципам
сборки.
Краткое содержание курса: Введение. Перспективы развития технологии машиностроения.
Вклад отечественных ученых в развитие технологии машиностроения. Виды изделий в
машиностроении. Производственный процесс и его части. Структура технологического процесса.
Результаты обучения: Знание проблем качества проектирования машин. Знание
комплексных задач и этапов создания машин. Знание задач конструирования и его экономических
основ. Умение составлять конструкторскую документацию (техническое задание, техническое
предложение, эскизный проект, рабочий проект). Применение общих правил конструирования.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MOTP 1 3220 Материалды өңдеу технологиясы практикумы 1 (сала бойынша)
Пререквизиттер: Технология конструкционных материалов.
Постреквизиттер: Материалды өңдеу технологиясы практикумы 2 (сала бойынша).
Мақсаты: пәннің Мақсаты болып табылады туралы білімді қалыптастыру қазіргі заманғы
технологиялары конструкциялық материалдарды өңдеу (ағаш, металл), сондай-ақ студенттердің
практикалық дағдыларын пайдалану және қызмет көрсету бойынша ағаш өңдеу және металл өңдеу
жабдығын.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Қолмен өңдеу. Алмалы-салмалы және алмалы-салмалы
бұйымдар сүректен жасалған. Танысу жобалау қызметімен. Орындау, шығармашылық жоба.
Токарлық өңдеу. Әдістері токарлық, ағаш өңдеу. Механикалық ағаш өңдеу.
Оқыту нәтижелері: Білу материалтану негіздері, ағаш және металл ұйымдастыру; қазіргі
заманғы ағаш және металлообрабатывающего өндіріс құрылымы; қолмен және электр құрал;
негіздерін конструкциялау және модельдеу". Білу затачивать кескіш құрал пайдалануға; бақылау-
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өлшеу аспаптарын пайдалану ережесін; жүзеге асыру тәсілдері өзін-өзі бақылау, бағалау және түзету.
Болуға дайын екендігін тұжырымдау, мәселені құрастыру станок, құрал-саймандық және бақылауөлшеу құрылғылар мен қабілетін көрсетіп, оны шешу жолдары.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PTOM 1 3220 Практикум по технологии обработки материалов 1 (по профилю)
Пререквизиты: Технология конструкционных материалов.
Постреквизиты: Практикум по технологии обработки материалов 2 (по профилю).
Цель изучения: Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
знаний о современных технологиях обработки конструкционных материалов (древесины, металла), а
также формирование у студентов практических умений по эксплуатации и обслуживанию
деревообрабатывающего и металлообрабатывающего оборудования.
Краткое содержание курса: Ручная обработка древесины. Разъемные и не разъемные
изделия из древесины. Ознакомление с проектной деятельностью. Выполнение творческого проекта.
Токарная обработка древесины. Методы токарной обработки древесины. Механическая обработка
древесины.
Результаты обучения: Знать основы материаловедения древесины и металла; организации
современного дерево- и металлообрабатывающего производства; устройство ручного и
электрического инструмента; основ конструирования и моделирования изделий. Уметь затачивать
режущий инструмент; пользоваться контрольно-измерительными инструментами; осуществлять
приемы самоконтроля, оценивать и корректировать свою деятельность. Иметь готовность
сформулировать проблему конструирования станочных, инструментальных и контрольноизмерительных устройств и способность показать пути её решения.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
AOTN 3220 Автомобиль өнеркәсібінің технологиялық негіздері
Пререквизиттері: Машина жасау өнеркәсібінің технологиясының теориялық негіздері.
Постреквизиттері: Техникалық қызмет және автомобилдерді жөндеу.
Мақсаты: теориясы негізінде әдістері мен ғылыми танымның беруге болашақ мамандарға
автомобиль көлігі білім, білік және дағдылары бойынша негіздерін ұйымдастыру және өндіріс
технологиясы мен автокөлік құралдарын жөндеу және жобалау автожөндеу кәсіпорындары
Курстың қысқаша мазмұны: өндіріс технологиясы Негіздері автомобильдер. Жүйесі
жөндеу автомобильдер. Негіздері автомобильді жөндеу. Разборочные және тазарту процестері
кезінде жөндеу. Техникалық жай-күйін бағалау бөлшектерінің түсетін және жөндеу.
Оқыту нәтижелері: Білу пәні мен міндеттерін оқытылатын пәндер. Негіздерін білу
технологиялық процестерді жобалау, дайындау, бөлшектер мен тораптарды құрастыру керек.
Пайдалана білу әдістерін тәжірибеде жөндеу машиналар мен жабдықтар. Білімдерін қолдану шешу
үшін тікелей байланысты өндіріс технологиясымен құрылады.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OTPA 3220 Основы технологии производства автомобилей
Пререквизиты: Теоретические основы технологии производства машин.
Постреквизиты: Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
Цель изучения: На основе теории и методов научного познания дать будущим специалистам
автомобильного транспорта знания, умения и навыки по основам организации и технологии
производства и ремонта автотранспортных средств и проектирования авторемонтных предприятий
Краткое содержание курса: Основы технологии производства автомобилей. Система
ремонта автомобилей. Основы ремонта автомобилей. Разборочные и очистные процессы при ремонте
автомобилей. Оценка технического состояния деталей поступающих в ремонт.
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Результаты обучения: Знание предмета и задач изучаемой дисциплины. Знание основ
проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки узлов автомобиля.
Умение использовать на практике методы ремонта машин и оборудования. Применение знаний для
решения задач, непосредственно связанных с технологией производства автомобилей.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TZhAT 3305 Тәрбие жұмыстарының әдістемесі мен технологиясы
Пререквизиттері: Психология және адамның дамуы.
Постреквизиттер: Оқушыларға кәсіптік білім беруді үйымдастыру
Мақсаты: Теориялық, оқу-тәрбиелiк жұмыс әдiстерi саласындағы студенттердiң бiлiмi мен
дағдыларын кеңейту және тереңдету; нақты білім беру мәселелерін шығармашылық түрде шешу
дағдыларын қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: Тәрбие жұмысының әдістемесі мен технологиясы ғылыми
және оқу пәні ретінде. Білім беру технологиясы; Ұжымдық тәрбие мәселелерін ұйымдастыру
әдістемесі; Оқу ұжымын ұйымдастыру әдістемесі; Сендіру тәсілі. Педагогикалық ынталандыру әдісі;
Студенттерге жеке көзқарас әдісі; Ұзартылған күндер тобында тәрбие жұмысының әдісі; Сыныппен
тәрбие жұмысында студенттердің ата-аналарын қамту әдісі.
Оқыту нәтижелері: Білу және түсіну, теориялық-әдіснамалық негіздерін, педагогика.
Білімдерін қолдану және пониманий негізгі ғылыми мектептер, тұжырымдамалар психология тұлға
дамуының түрлі түрлері. Беруге психологиялық мінездеме. Белгілеуге педагогикалық
целесообразный қарым-қатынас стилі, балалармен, ата-аналармен, мұғалімдермен. Дағдысы болуы
керек: анықтамалық әдебиеттермен жұмыс, материалдармен, нақты психологиялық зерттеу
тақырыбы бойынша жақын, олардың Кәсіби қызметі.
Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т.
Кафедра: Есеп және қаржы
MVR 3305 Методика воспитательной работы
Пререквизиты: Психология и развитие человека.
Постреквизиты: Организация профильного обучения школьников.
Цель изучения: расширение и углубление знаний и умений студентов в области теории,
методики воспитательной работы; формирование умений творчески решать конкретные
воспитательные задачи
Краткое содержание курса: Методика и технология воспитательной работы как научная и
учебная дисциплина. Технология воспитания; Методика организации коллективных воспитательных
дел; Методика организации воспитательного коллектива; Методика убеждения. Методика
педагогического стимулирования; Методика индивидуального подхода к учащимся; Методика
воспитательной работы в группе продленного дня; Методика включения родителей учащихся в
воспитательную работу с классом.
Результаты обучения: Знание и понимание теоретико-методологических основ педагогики.
Применение знаний и пониманий основных научных школ, концепции психологии, развития
личности в различных видах деятельности. Давать психологическую характеристику личности.
Устанавливать педагогически целесообразный стиль отношений с детьми, родителями, учителями.
Иметь навыки работы со справочной литературой, с материалами конкретных психологических
исследований по тематике, близкой к их профессиональной деятельности.
Руководитель программы: Кадырова Г.Т.
Кафедра: Учета и финансов
MBKN 3303 Машина бөлшектері және құрастыру негіздері
Пререквизиттер: Салалық материалтану және конструкциялық материал.
Постреквизиттер: Жиһаздың конструкциясы және дизайны, Салалық машинажасау.
Мақсаты: мамандарды Дайындау қабілетті құрастыруға негізгі машиналардың түйіндері,
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сатып алу үшін студент теориялық білім саласындағы жобалау машиналар, зерттеп, теориясын,
есептеу, құрастыру бөлшектерін, олардың қосылыстары мен түйіндерін тән барлық қазіргі заманғы
машиналарды жобалау негіздері машиналар мен механизмдер.
Курстың қысқаша мазмұны: машиналардың Жіктелуі. Жобалаудың жалпы сұрақтары
бөлшектер мен тораптарды машиналар. Механикалық жетегі және негізгі типтері механикалық
беріліс. Автоматтандыру жобалау, машина бөлшектері. Тісті берілістер. Червяк беру. Беру икемді
байланыспен. Ременная передача. Шынжырлы берілістер. Біліктер мен осьтер. Домалау
мойынтіректері. Сырғанау мойынтіректері. Муфталар. Қосылыстар. Ажырамайтын қосылыстары.
Бұрандалы қосылыстар. Ажырайтын қосылыстар. Біріктіру білік-күпшек.
Оқыту нәтижелері: жобалау дағдыларын білу машиналардың бөлшектерін сәйкестігіне
қойылатын талаптарға оларға; анықтай білу конструкциялық және технологиялық параметрлерді,
жобаланатын бұйымдарды берілген өлшем бойынша берілгендері. Болуы тиіс дайын проблеманы
тұжырымдау мен қабілетін көрсету, оларды шешу жолдарын; істей білу керек бағалай техникалық
сипаттамалары жобаланатын бөлшектер торабында машиналар тұрғысынан технологиялылығы,
беріктігін, үнемділігін және қауіпсіздік.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OKDM 3303 Основы конструирования и детали машин
Пререквизиты: Отраслевое материаловедение и технология конструкционных материалов .
Постреквизиты: Конструирование и дизайн мебели, Отраслевое машиностроение.
Цель изучения: Подготовка специалистов способных конструировать основные узлы машин,
приобретение студентом теоретических знаний в области проектирования машин, изучить теорию,
расчет, конструирование деталей, их соединений и узлов, которые характерны для всех современных
машин, основы проектирования машин и механизмов.
Краткое содержание курса: Классификация машин. Общие вопросы проектирования
деталей и узлов машин. Механический привод и основные типы механических передач.
Автоматизация проектирования деталей машин. Зубчатые передачи. Червячные передачи. Передача с
гибкой связью. Ременная передача. Цепные передачи. Валы и оси. Подшипники качения.
Подшипники скольжения. Муфты. Соединения. Неразъемные соединения. Резьбовые соединения.
Разъемные соединения. Соединение вал-ступица.
Результаты обучения:иметь навыки проектирования деталей машин в соответствие с
предъявляемыми требованиями к ним; уметь определять конструктивные и технологические
параметры проектируемых изделий по заданным выходным данным. Иметь готовность
сформулировать проблему и способность показать пути ее решения; уметь оценить технические
характеристики проектируемой детали в узле машины с точки зрения технологичности, прочности,
экономичности и безопасности.
Руководитель программы: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MBKN 3305 Машина бөлшектері және құрастыру негіздері
Пререквизиттер: Салалық материалтану және конструкциялық материал.
Постреквизиттер: Жиһаздың конструкциясы және дизайны, Салалық машинажасау.
Мақсаты: мамандарды Дайындау қабілетті құрастыруға негізгі машиналардың түйіндері,
сатып алу үшін студент теориялық білім саласындағы жобалау машиналар, зерттеп, теориясын,
есептеу, құрастыру бөлшектерін, олардың қосылыстары мен түйіндерін тән барлық қазіргі заманғы
машиналарды жобалау негіздері машиналар мен механизмдер.
Курстың қысқаша мазмұны: машиналардың Жіктелуі. Жобалаудың жалпы сұрақтары
бөлшектер мен тораптарды машиналар. Механикалық жетегі және негізгі типтері механикалық
беріліс. Автоматтандыру жобалау, машина бөлшектері. Тісті берілістер. Червяк беру. Беру икемді
байланыспен. Ременная передача. Шынжырлы берілістер. Біліктер мен осьтер. Домалау
мойынтіректері. Сырғанау мойынтіректері. Муфталар. Қосылыстар. Ажырамайтын қосылыстары.
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Бұрандалы қосылыстар. Ажырайтын қосылыстар. Біріктіру білік-күпшек.
Оқыту нәтижелері: жобалау дағдыларын білу машиналардың бөлшектерін сәйкестігіне
қойылатын талаптарға оларға; анықтай білу конструкциялық және технологиялық параметрлерді,
жобаланатын бұйымдарды берілген өлшем бойынша берілгендері. Болуы тиіс дайын проблеманы
тұжырымдау мен қабілетін көрсету, оларды шешу жолдарын; істей білу керек бағалай техникалық
сипаттамалары жобаланатын бөлшектер торабында машиналар тұрғысынан технологиялылығы,
беріктігін, үнемділігін және қауіпсіздік.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OKDM 3305 Основы конструирования и детали машин
Пререквизиты: Отраслевое материаловедение и технология конструкционных материалов .
Постреквизиты: Конструирование и дизайн мебели, Отраслевое машиностроение.
Цель изучения: Подготовка специалистов способных конструировать основные узлы машин,
приобретение студентом теоретических знаний в области проектирования машин, изучить теорию,
расчет, конструирование деталей, их соединений и узлов, которые характерны для всех современных
машин, основы проектирования машин и механизмов.
Краткое содержание курса: Классификация машин. Общие вопросы проектирования
деталей и узлов машин. Механический привод и основные типы механических передач.
Автоматизация проектирования деталей машин. Зубчатые передачи. Червячные передачи. Передача с
гибкой связью. Ременная передача. Цепные передачи. Валы и оси. Подшипники качения.
Подшипники скольжения. Муфты. Соединения. Неразъемные соединения. Резьбовые соединения.
Разъемные соединения. Соединение вал-ступица.
Результаты обучения:иметь навыки проектирования деталей машин в соответствие с
предъявляемыми требованиями к ним; уметь определять конструктивные и технологические
параметры проектируемых изделий по заданным выходным данным. Иметь готовность
сформулировать проблему и способность показать пути ее решения; уметь оценить технические
характеристики проектируемой детали в узле машины с точки зрения технологичности, прочности,
экономичности и безопасности.
Руководитель программы: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MCh 3304 Машиностроительное черчение
Пререквизиты: Инженерная графика и компьютерное моделирование
Постреквизиты: Машинная графика.
Цель изучения: формирование необходимых навыков в разработке, выполнении,
оформлении и черчении технической документации.
Краткое содержание курса: Способы проецирования. Основные задачи курса
начертательной геометрии. Эпюр Монжа. Классификация прямых. Взаимное расположение двух
прямых. Плоскость. Прямая и точка в плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей.
Поверхности вращения. Многогранники. Кривые линии.
Результаты обучения: Знание основ по выполнению инженерных чертежей, решение
пространственных задач посредством плоскостного изображения, умение высказывать
мотивированное заключение об оформления изображения изделия на чертеже, осуществление
контроля подготовки чертёжно-конструкторских документов с учетом этических и правовых норм,
совершенствование навыков автоматизированной подготовки чертёжно-конструкторских документов
соответственно требованиям перспективного развития.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MOTP 1 3217 Материалды өңдеу технологиясы практикумы 1 (сала бойынша)
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Пререквизиттер: Конструкциялық материалдардың технологиясы.
Постреквизиттер: Материалды өңдеу технологиясы практикумы 2 (сала бойынша).
Мақсаты: пәннің Мақсаты болып табылады туралы білімді қалыптастыру қазіргі заманғы
технологиялары конструкциялық материалдарды өңдеу (ағаш, металл), сондай-ақ студенттердің
практикалық дағдыларын пайдалану және қызмет көрсету бойынша ағаш өңдеу және металл өңдеу
жабдығын.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Қолмен өңдеу. Алмалы-салмалы және алмалы-салмалы
бұйымдар сүректен жасалған. Танысу жобалау қызметімен. Орындау, шығармашылық жоба.
Токарлық өңдеу. Әдістері токарлық, ағаш өңдеу. Механикалық ағаш өңдеу.
Оқыту нәтижелері: Білу материалтану негіздері, ағаш және металл ұйымдастыру; қазіргі
заманғы ағаш және металлообрабатывающего өндіріс құрылымы; қолмен және электр құрал;
негіздерін конструкциялау және модельдеу". Білу затачивать кескіш құрал пайдалануға; бақылауөлшеу аспаптарын пайдалану ережесін; жүзеге асыру тәсілдері өзін-өзі бақылау, бағалау және түзету.
Болуға дайын екендігін тұжырымдау, мәселені құрастыру станок, құрал-саймандық және бақылауөлшеу құрылғылар мен қабілетін көрсетіп, оны шешу жолдары.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PTOM 1 3217 Практикум по технологии обработки материалов 1 (по профилю)
Пререквизиты: Технология конструкционных материалов.
Постреквизиты: Практикум по технологии обработки материалов 2 (по профилю).
Цель изучения: Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
знаний о современных технологиях обработки конструкционных материалов (древесины, металла), а
также формирование у студентов практических умений по эксплуатации и обслуживанию
деревообрабатывающего и металлообрабатывающего оборудования.
Краткое содержание курса: Ручная обработка древесины. Разъемные и не разъемные
изделия из древесины. Ознакомление с проектной деятельностью. Выполнение творческого проекта.
Токарная обработка древесины. Методы токарной обработки древесины. Механическая обработка
древесины.
Результаты обучения: Знать основы материаловедения древесины и металла; организации
современного дерево- и металлообрабатывающего производства; устройство ручного и
электрического инструмента; основ конструирования и моделирования изделий. Уметь затачивать
режущий инструмент; пользоваться контрольно-измерительными инструментами; осуществлять
приемы самоконтроля, оценивать и корректировать свою деятельность. Иметь готовность
сформулировать проблему конструирования станочных, инструментальных и контрольноизмерительных устройств и способность показать пути её решения.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
AOTN 3217 Автомобиль өнеркәсібінің технологиялық негіздері
Пререквизиттері: Көлік жөңдеу материалдары.
Постреквизиттері: Техникалық қызмет және автомобилдерді жөндеу.
Мақсаты: теориясы негізінде әдістері мен ғылыми танымның беруге болашақ мамандарға
автомобиль көлігі білім, білік және дағдылары бойынша негіздерін ұйымдастыру және өндіріс
технологиясы мен автокөлік құралдарын жөндеу және жобалау автожөндеу кәсіпорындары
Курстың қысқаша мазмұны: өндіріс технологиясы Негіздері автомобильдер. Жүйесі
жөндеу автомобильдер. Негіздері автомобильді жөндеу. Разборочные және тазарту процестері
кезінде жөндеу. Техникалық жай-күйін бағалау бөлшектерінің түсетін және жөндеу.
Оқыту нәтижелері: Білу пәні мен міндеттерін оқытылатын пәндер. Негіздерін білу
технологиялық процестерді жобалау, дайындау, бөлшектер мен тораптарды құрастыру керек.
Пайдалана білу әдістерін тәжірибеде жөндеу машиналар мен жабдықтар. Білімдерін қолдану шешу
үшін тікелей байланысты өндіріс технологиясымен құрылады.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
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Кафедра: Энергетика және машинажасау
OTPA 3217 Основы технологии производства автомобилей
Пререквизиты: Материалы для ремонта автомобилей.
Постреквизиты: Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
Цель изучения: На основе теории и методов научного познания дать будущим специалистам
автомобильного транспорта знания, умения и навыки по основам организации и технологии
производства и ремонта автотранспортных средств и проектирования авторемонтных предприятий
Краткое содержание курса: Основы технологии производства автомобилей. Система
ремонта автомобилей. Основы ремонта автомобилей. Разборочные и очистные процессы при ремонте
автомобилей. Оценка технического состояния деталей поступающих в ремонт.
Результаты обучения: Знание предмета и задач изучаемой дисциплины. Знание основ
проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки узлов автомобиля.
Умение использовать на практике методы ремонта машин и оборудования. Применение знаний для
решения задач, непосредственно связанных с технологией производства автомобилей.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MОS 3218 Метал өңдеуіш станоктар
Пререквизиттері: Конструкциялық материалдардың технологиясы
Постреквизиттер: Жиһаздың конструкциясы және дизайны
Мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты - машинажасау өнімдерін өндірудің жаңа технологиялары
бойынша металлургиялық жабдықты пайдалануда студенттердің білімі мен дағдыларын
қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Кинематикалық негіздері және металл кескіш
станоктардың жіктелуі. Токарлық станоктар. Бұрғылау және қашау станоктары. Көлденең-фрезерлік
станоктар. Кеңейтілген станоктар. Сүргілеу станоктар. Тегістеу және әрлеу станоктар. Тегістеу
станоктар. Тісті өңдеу станоктары. Автоматты және жартылай автоматты оттықтар.
Оқыту нәтижелері: Білу керек-металл өңдейтін станоктар, олардың түрлері; станоктардың
кинематикалық тәсімдері; әдістері білім беттерді өңдеу кезінде бөлшектерді станоктарда
сыныптамасын; қозғалыстар; туралы негізгі түсініктер алып келу; негізгі өлшемдері және өлшемдік
қатарын станоктарын; металл кескіш станоктардың жіктелуі; негізгі жұмыс істеу принциптері. Білу,
дұрыс таңдау металл өңдейтін құрал-жабдық түріне байланысты өндіру және дайындалатын
бланктың типографиялық нөмірінде түрін және санын бөлшектер. Жүргізе білу бөлшектерді өңдеуге
және мелкоузловый жөндеу станогының. Жеткілікті дайындау үшін жобалау цехының механикалық
өңдеу дайындамалар мен бөлшектерді.Болуға дайын екендігін тұжырымдауға проблемасын
пайдалану саласындағы металл өңдеу жабдығын мен қабілетін көрсету, оларды шешу жолдарын;
істей Білу керек негіздеу таңдау дұрыстығы металл өңдеу жабдығын берілген жағдайында өндіру.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MS 3218 Металлобрабатывающие станки
Пререквизиты: Технология конструкционных материалов
Постреквизиты: Конструирование и дизайн мебели
Цель изучения: Основная цель дисциплины заключается в формировании у студентов знаний
и навыков в использовании металлообрабатывающего оборудования применительно к новым
технологиям изготовления продукции машиностроения.
Краткое содержание курса: Введение. Кинематические основы и классификация
металлорежущих станков. Токарные станки. Сверлильные и расточные станки. Горизонтальнофрезерные станки. Протяжные станки. Строгальные станки. Шлифовальные и доводочные станки.
Резьбонарезные станки. Зубообрабатывающие станки. Токарные автоматы и полуавтоматы
Результаты обучения:Знать металлообрабатывающие станки и их виды; кинематические
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схемы станков; методы образования поверхностей деталей при обработке на металлорежущих
станках; классификацию движений; основные понятия о приводе; основные размеры и размерные
ряды станков; классификацию металлорежущих станков; основные принципы работы на них. Уметь
правильно выбирать металлообрабатывающие оборудование в зависимости от типа производства и
изготавливаемого вида и количества деталей. Уметь производить обработку деталей и мелкоузловый
ремонт станка. Иметь достаточную подготовку для проектирования цеха механической обработки
заготовок и деталей машин.Иметь готовность сформулировать проблему в области использования
металлообрабатывающего оборудования и способность показать пути её решения; Уметь
обосновывать правильность выбора металлообрабатывающего оборудования при заданных условиях
производства.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MKS 3218 Метал кескіш станоктар
Пререквизиттер: Көлік жөңдеу материалдары
Постреквизиттері: Корпустық жиһазды өңдеу практикумы
Мақсаты: студенттерді өз бетінше шығармашылық жұмысқа байланысты жобалау және
пайдаланумен байланысты, металл кескіш құрал-жабдықтарды машина жасау зауыттарында.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Жіктелуі, таңбалау, жалпы құрылысы және кинематикасы
металл кескіш станоктар. Станоктар токарлық. Бұрғылау және қашау станоктары. Станоктар
фрезерной. Строгальные, созу, протяжные станоктар. Зубообрабатывающие станоктар.
Шлифовальные станки. Автоматтандыру металл кескіш станоктар.
Оқыту нәтижелері: Білу, металл кескіш станоктар мен олардың түрлерін қолдану; метал
өңдейтін станоктарды өндіру. Білімдерін қолдану шешу үшін байланысты техникалық–экономикалық
негіздемеге дұрыс таңдау, металл кескіш жабдықтың нақты түріне өндіру. Негіздеу таңдау
дұрыстығы, металл кескіш жабдықтар үшін нақты бөлшектер. Білу, тұжырымдау және қолдану
белгілі бір тәсілі дайындау технологиясы және механикалық өңдеу жағдайында қандай да бір
кәсіпорын; есептеу негізгі технологиялық уақыты мен пайдалылығын бағалау таңдалған шарттар
бойынша өңдеу сияқты параметрлер цеховая себестоимость мен өнімділігін ескере отырып, әр түрлі
факторлардың, осындай, шығыны құрал; құрал-жабдықтың қуаттылығы және тірі (жұмыс) күш.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MS 3218 Металлорежущие станки
Пререквизиты: Материалы для ремонта автомобилей.
Постреквизиты: Практикум по изготовлению корпусной мебели
Цель изучения: подготовить студентов к самостоятельной творческой работе, связанной с
проектирование и эксплуатацией металлорежущего оборудования на машиностроительных заводах.
Краткое содержание курса: Классификация, маркировка, общее устройство и кинематика
металлорежущих станков. Станки токарной группы. Сверлильные и расточные станки. Станки
фрезерной группы. Строгальные, долбежные, протяжные станки. Зубообрабатывающие станки.
Шлифовальные станки. Автоматизация металлорежущих станков.
Результаты обучения: Знание металлорежущих станков и их видов; применение
металлообрабатывающих станков на производстве. Применение знаний для решения задач,
связанных с технико–экономическим обоснованием правильности выбора металлорежущего
оборудования на конкретном типе производства. Обосновывать правильность выбора
металлорежущего оборудования для конкретной детали. Умение сформулировать и применить
определенный способ технологии изготовления и механической обработки в условиях какого-либо
предприятия; расчет основного технологического времени и оценка рентабельности выбранных
условий обработки по таким параметрам, как цеховая себестоимость и производительность с учетом
различных факторов, таких, как расход инструмента; мощность оборудования и живая (рабочая)
сила.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
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Кафедра: Энергетики и машиностроения
KZhZhEK 3304 Компьютерлік жобалау жүйелері элементтерімен конструкциялау
Пререквизиттер: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
Постреквизиттер: Электротехника негіздері.
Оқытудың мақсаты: білімдерді Алуға құрастыру элементтерін машиналар мен құрылыстар.
Үйрену жүргізуге ғылыми-зерттеу конструкторлық қызметі
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Даму тарихы, инженерлік және компьютерлік
графика. Құралы үшөлшемді модельдеу. Мәзір және құралдар тақтасын. Сызбаның геометриялық
элементтері. Редакциялау сызба. Түрлендіру элементтерін сызба. Сызбаларды ресімдеу. Мәтін
сызбада. Қатты денелік жобалау. Сызбаға қайталайтын фрагментті орналастыру. Қатты денелік
жобалау. Мәзір және құралдар тақтасын бағдарламасы Autodesk Inventor. Қатты денелік жобалау
бағдарламасы Autodesk Inventor. Мәзір және құралдар тақтасын бағдарламасы Solid Works. Қатты
денелік жобалау бағдарламасы Solid Works.
Оқыту нәтижелері: Білу негізгі принциптерін құрастыру элементтерін машиналар мен
құрылыстар. Жеткізе алатын пайымдаулар мәселелері бойынша құрастыру және жазу үшін дайындау
технологиялық процесі бөлшектер. Жүргізе білу, ғылыми-зерттеу конструкторлық қызметі.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б
Кафедра: Энергетика және машинажасау
KESAP 3304 Конструирование с элементами системы автоматизированного проектирования
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке)
Постреквизиты: Основы электротехники
Цель изучения: Получить знания по конструирования элементов машин и сооружений.
Научиться проводить научно-исследовательскую работу в конструкторской деятельности
Краткое содержание курса: Введение. История развития инженерной компьютерной
графики. Средство трехмерного моделирования. Меню и панели инструментов. Геометрические
элементы чертежа. Редактирование чертежа. Преобразование элементов чертежа. Оформление
чертежей. Текст на чертеже. Твердотельное проектирование. Вставка в чертеж повторяющихся
фрагментов. Твердотельное проектирование. Меню и панели инструментов программы Autodesk Inventor. Твердотельное проектирование в программе Autodesk Inventor. Меню и панели инструментов
программы Solid Works. Твердотельное проектирование в программе Solid Works.
Результаты обучения: Знание основных принципов конструирования элементов машин и
сооружений. Умение выражать суждения по вопросам конструирования и написания
технологического процесса изготовления деталей. Умение проводить научно-исследовательскую
работу в конструкторской деятельности.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
IZh 3304 Инженерлік жобалау
Пререквизиттер: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
Постреквизиттер: Электротехника және электроника негізі
Оқу мақсаты: студенттерді қазіргі заманғы әдіснамасы негіздеріне үйрету, тиімді жобалау,
инварианттық объектісіне мен шарттарына жобалық жағдайға, сондай-ақ әдістері мен құралдарына
тиімді түпкі нәтиже конструкторлық және технологиялық қол жеткізу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Туралы түсінік инженерлік жобалау. Жобалау
әдістері. Техникалық жүйесі және оның элементтері туралы түсінік. Машиналар мен олардың
жіктелуі. Машина агрегатта туралы түсінік. Механизм және оның элементтері. Механизмдері жіктеу.
Оқыту нәтижесі: Инженерлік сызбалар орындау бойынша негіздерін білу. инженерлік
жобалау туралы түсінік Болуы. Қорытындыны ресімдеу сурет бұйымдар сызбадағы бақылауды
жүзеге асыру дәлелді туралы айтуға білу, сызу-конструкторлық құжаттарды ескере отырып
дайындау, этикалық және құқықтық нормаларды жетілдіру, автоматтандырылған дайындық сызу-
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конструкторлық құжаттардың талаптарына сәйкес перспективалық даму
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
IP 3304 Инженерное проектирование
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке)
Постреквизиты: Электротехника и основы электроники.
Цель изучения: научить студентов основам современной методологии эффективного
проектирования, инвариантной к объекту и условиям проектной ситуации, а также методам и
средствам достижения эффективного конечного результата в конструкторской и технологической
деятельности.
Краткое содержание курса: Введение. Понятие об инженерном проектировании. Методы
проектирования. Понятие о технической системе и ее элементах. Машины и их классификация.
Понятие о машинном агрегате. Механизм и его элементы. Классификация механизмов.
Результаты обучения: Знание основ по выполнению инженерных чертежей. Иметь понятие
об инженерном проектировании. Умение высказывать мотивированное заключение об оформления
изображения изделия на чертеже, осуществление контроля подготовки чертёжно-конструкторских
документов с учетом этических и правовых норм, совершенствование навыков автоматизированной
подготовки чертёжно-конструкторских документов соответственно требованиям перспективного
развития
Руководитель программы: Полищук Ю.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KKM 3305 Көтергіш-көлік машиналар
Пререквизиттер: Сызба және сызбалы геометрия, Сызбалы геометрия, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Инженерлік графика, Инженерлік кесте және
компьтерлік моделдеу, Машина бөлшектері және құрастыру негіздері.
Постреквизиттер: Жиһаздың конструкциясы және дизайны, Салалық машинажасау.
Мақсаты: дайындау, заманауи мобильді қабілетті маман игеруге күрделі және
быстроизменяющейся техниканы дамытып, студенттің кеңінен инженерлік ойлау және
шығармашылық қорытынды жасау мақсатында адами түйсік.
Курстың қысқаша мазмұны: Құрамдас элементтері, конвейерлердің икемді тарту органы;
Таспалық конвейерлер; Шынжырлы конвейерлер; Скребково-шөмішті, шөмішті және люлечные
конвейерлер; Элеваторлар. Конвейерлер жоқ тартқыш элементтің; Қосалқы құрылғылар;
Гидравликалық және пневматикалық көлік; Аспалы арқанды жолдар; жүк Көтергіш крандар.
Көтергіш крандар, құрылыс мақсаттағы; Манипуляторлар. Роботтар; Автомобиль, теміржол, су
көлігі, құбыр көлігі.
Оқыту нәтижелері: Білу теориялық негіздерін жобалау, жүк көтергіш машиналар; жалпы
принциптері тексеру есеп айырысу және жүк машиналары. Жеткізе алатын ой пікірлер және
пайдалану жөніндегі сол немесе өзге де сындарлы шешу. Білу және тұжырымдауға тартуға белгілі бір
инженерлік дағдысын, оның шешімі. Өз бетінше өзгертуге өндірістік процестер мен дағдыларын
дамыту логикалық ойлау, қолдану, компьютерлік бағдарламаны орындау үшін сызбалар бөлшектер.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PTM 3305 Подъемно-транспортные машины
Пререквизиты: Организация профильного обучения школьников, Практикум по технологии
обработки материалов 2 (по профилю), Конструирование и дизайн мебели, Практикум по
изготовлению корпусной мебели, Отраслевое машиностроение.
Постреквизиты: Конструирование и дизайн мебели, Отраслевое машиностроение.
Цель изучения: подготовить современного мобильного специалиста, способного к освоению
сложной и быстроизменяющейся техники, развить у студента широкое инженерное мышление и
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творческую интуицию.
Краткое содержание курса: Составные элементы конвейеров с гибким тяговым органом;
Ленточные конвейеры; Цепные конвейеры; Скребково-ковшовые, ковшовые и люлечные конвейеры;
Элеваторы. Конвейеры без тягового элемента; Вспомогательные устройства; Гидравлический и
пневматический транспорт; Подвесные канатные дороги; Грузоподъёмные краны. Подъемные краны
строительного назначения; Манипуляторы. Роботы; Автомобильный, железнодорожный, водный,
трубопроводный транспорт.
Результаты обучения: Знание теоретических основ проектирования грузоподъемных машин;
общие принципы проверочных расчетов грузовых машин. Умение выражать мысли и суждения по
использованию тех или иных конструктивных решении. Умение сформулировать и привлечь
определенного инженерного навыка к ее решению. Умение самостоятельно модифицировать
производственные процессы и развивать навыки логического мышления, применять компьютерное
программы для выполнения чертежей детали.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KK 3305 Көтергіш кондырғылар
Пререквизиттер: Сызба және сызбалы геометрия, Сызбалы геометрия, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Инженерлік графика, Инженерлік кесте және
компьтерлік моделдеу, Машина бөлшектері және құрастыру негіздері.
Постреквизиттер: Жиһаздың конструкциясы және дизайны, Салалық машинажасау.
Мақсаты: оқушылардың теориялық білімдерін, практикалық дағдыларын пысықтауға, өз
құзыреті мүмкіндік беретін келесідей түрлерін орындай алады: өндірістік-технологиялық; жобалық;ғылыми-зерттеушілік;-ұйымдастыру-басқарушылық.
Курстың қысқаша мазмұны: Құрамдас элементтері, конвейерлердің икемді тарту органы;
Таспалық конвейерлер; Шынжырлы конвейерлер; Скребково-шөмішті, шөмішті және люлечные
конвейерлер; Элеваторлар. Конвейерлер жоқ тартқыш элементтің; Қосалқы құрылғылар;
Гидравликалық және пневматикалық көлік; Аспалы арқанды жолдар; жүк Көтергіш крандар.
Көтергіш крандар, құрылыс мақсаттағы; Манипуляторлар. Роботтар; Автомобиль, теміржол, су
көлігі, құбыр көлігі.
Оқыту нәтижелері: Білу теориялық негіздерін жобалау, жүк көтергіш машиналар мен
қондырғыларды білу сене жалпы принциптері жүк көтергіш машиналар және қондырғылар. Білу
білдіруге, ой-пікірлер және пайдалану жөніндегі сол немесе өзге де көтергіш қондырғылар: қолдана
Білу, әр түрлі түрлерін, жүк көтергіш қондырғылар мен машиналардың әртүрлі түрлері, өндіріс өз
бетімен өзгертуге өндірістік процестер мен дағдыларын дамыту логикалық ойлау, қолдану,
компьютерлік бағдарламаны орындау үшін сызбалар бөлшектер.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PU 3305 Подъемные установки
Пререквизиты: Организация профильного обучения школьников, Практикум по технологии
обработки материалов 2 (по профилю), Конструирование и дизайн мебели, Практикум по
изготовлению корпусной мебели, Отраслевое машиностроение.
Постреквизиты: Конструирование и дизайн мебели, Отраслевое машиностроение.
Цель изучения: формирование теоретических знаний, практических навыков, выработать
компетенции, которые дают возможность выполнять следующие виды профессиональной
деятельности:
производственно-технологическую;
проектную;
научно-исследовательскую;
организационно-управленческую.
Краткое содержание курса: Составные элементы конвейеров с гибким тяговым органом;
Ленточные конвейеры; Цепные конвейеры; Скребково-ковшовые, ковшовые и люлечные конвейеры;
Элеваторы. Конвейеры без тягового элемента; Вспомогательные устройства; Гидравлический и
пневматический транспорт; Подвесные канатные дороги; Грузоподъёмные краны. Подъемные краны
строительного назначения; Манипуляторы. Роботы; Автомобильный, железнодорожный, водный,
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трубопроводный транспорт.
Результаты обучения: Знание теоретических основ проектирования грузоподъемных машин
и установок умение рассчитывать общие принципы грузоподъемных машин и установок. Уметь
выражать мысли и суждения по использованию тех или иных подъемных установок: Умение
применять различные виды грузоподъемных установок и машин в различных типах производства
умение самостоятельно модифицировать производственные процессы и развивать навыки
логического мышления, применять компьютерное программы для выполнения чертежей детали.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
OAN 3306 Өзара ауыстырымдылық негіздері
Пререквизиттер: Машина жасау өнеркәсібінің технологиясының теориялық негіздері.
Постреквизиттер: Машинажасау процесінің өнеркәсібін ұйымдастыру
Мақсаты: студенттерді машинажасау мен аспап жасаудың қазіргі заманғы өнімдеріне
қатысты өзара алмасуды және оның әдіснамалық негіздерін қамтамасыз ету әдістерімен таныстыру;
машина жасаудың қажетті деңгейін қамтамасыз ету.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе Тегіс цилиндрлік буындардың өзара алмасуы және
басқару Конуслық буындардың өзара алмасуы, әдістері мен құралдары. Тығыздық, кедір-бұдыр,
бетінің орналасу мен орналасу ауытқуы және оларды бақылау. Айнымалы қосылымдардың өзара
алмасуы және бақылауы. Кілттік және ауытқу буындардың өзара алмасуы, бақылау әдістері мен
құралдары. Өзара алмасу, гидравликалық және гидравликалық тетіктерді бақылау әдістері мен
құралдары. Айналмалы мойынтіректердің өзара алмасуы мен бақылау құралдары Өлшемдік
тізбектерді есептеу теориясы мен тәжірибесінің негізгі ережелері.
Оқыту нәтижелері: өнімдердің сапасын жақсарту және олардың өндірісінің экономикасы
өзара алмасу, стандарттау және техникалық өлшемдермен тығыз байланысты екенін түсіну.
Автоматтандыру жүйелерін жобалаудағы жобалық жұмыстарды орындау мәселелері бойынша
шешімдерді білу, технологиялық жабдықтардың жоғары тиімді құралдарын жобалау мүмкіндігі.
Инженерлік ақпарат негізінде технологиялық процестерді жобалау бойынша кәсіби қарым-қатынас
субъектілерімен өзара әрекеттесу мүмкіндігі
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OV 3306 Основы взаимозаменяемости
Пререквизиты: Теоретические основы технологии производства машин
Постреквизиты: Организация производственных процессов машиностроения
Цель изучения: ознакомление студентов с методами обеспечения взаимозаменяемости и ее
методическими основами применительно к современным изделиям машиностроения и
приборостроения; обеспечить необходимый уровень проектирования машин.
Краткое содержание курса: Введение Взаимозаменяемость и контроль гладких
цилиндрических соединений Взаимозаменяемость, методы и средства контроля конических
соединений. Волнистость, шероховатость, отклонения формы и расположения поверхностей и их
контроль. Взаимозаменяемость и контроль резьбовых соединений. Взаимозаменяемость, методы и
средства контроля шпоночных и шлицевых соединений. Взаимозаменяемость, методы и средства
контроля зубчатых и червячных передач. Взаимозаменяемость и средства контроля подшипников
качения Основные положения теории и практики расчёта размерных цепей.
Результаты обучения: иметь представление, что повышение качества изделий и
экономичность их производства тесно связано с взаимозаменяемостью, стандартизацией и
техническими измерениями. Способность выражать суждения по вопросам выполнения
проектнографических работ при проектировании систем автоматизации, проектировании
высокоэффективных средств технологического оснащения. Умение взаимодействовать с субъектами
профессионального общения по проектированию технологических процессов на основе инженерной
информации
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
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Кафедра: Энергетики и машиностроения.
OAN 3304 Өзара ауыстырымдылық негіздері
Пререквизиттер: Машина жасау өнеркәсібінің технологиясының теориялық негіздері.
Постреквизиттер: Машинажасау процесінің өнеркәсібін ұйымдастыру
Мақсаты: студенттерді машинажасау мен аспап жасаудың қазіргі заманғы өнімдеріне
қатысты өзара алмасуды және оның әдіснамалық негіздерін қамтамасыз ету әдістерімен таныстыру;
машина жасаудың қажетті деңгейін қамтамасыз ету.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе Тегіс цилиндрлік буындардың өзара алмасуы және
басқару Конуслық буындардың өзара алмасуы, әдістері мен құралдары. Тығыздық, кедір-бұдыр,
бетінің орналасу мен орналасу ауытқуы және оларды бақылау. Айнымалы қосылымдардың өзара
алмасуы және бақылауы. Кілттік және ауытқу буындардың өзара алмасуы, бақылау әдістері мен
құралдары. Өзара алмасу, гидравликалық және гидравликалық тетіктерді бақылау әдістері мен
құралдары. Айналмалы мойынтіректердің өзара алмасуы мен бақылау құралдары Өлшемдік
тізбектерді есептеу теориясы мен тәжірибесінің негізгі ережелері.
Оқыту нәтижелері: өнімдердің сапасын жақсарту және олардың өндірісінің экономикасы
өзара алмасу, стандарттау және техникалық өлшемдермен тығыз байланысты екенін түсіну.
Автоматтандыру жүйелерін жобалаудағы жобалық жұмыстарды орындау мәселелері бойынша
шешімдерді білу, технологиялық жабдықтардың жоғары тиімді құралдарын жобалау мүмкіндігі.
Инженерлік ақпарат негізінде технологиялық процестерді жобалау бойынша кәсіби қарым-қатынас
субъектілерімен өзара әрекеттесу мүмкіндігі
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OV 3304 Основы взаимозаменяемости
Пререквизиты: Теоретические основы технологии производства машин.
Постреквизиты: Организация производственных процессов машиностроения.
Цель изучения: ознакомление студентов с методами обеспечения взаимозаменяемости и ее
методическими основами применительно к современным изделиям машиностроения и
приборостроения; обеспечить необходимый уровень проектирования машин.
Краткое содержание курса: Введение Взаимозаменяемость и контроль гладких
цилиндрических соединений Взаимозаменяемость, методы и средства контроля конических
соединений. Волнистость, шероховатость, отклонения формы и расположения поверхностей и их
контроль. Взаимозаменяемость и контроль резьбовых соединений. Взаимозаменяемость, методы и
средства контроля шпоночных и шлицевых соединений. Взаимозаменяемость, методы и средства
контроля зубчатых и червячных передач. Взаимозаменяемость и средства контроля подшипников
качения Основные положения теории и практики расчёта размерных цепей.
Результаты обучения: иметь представление, что повышение качества изделий и
экономичность их производства тесно связано с взаимозаменяемостью, стандартизацией и
техническими измерениями. Способность выражать суждения по вопросам выполнения
проектнографических работ при проектировании систем автоматизации, проектировании
высокоэффективных средств технологического оснащения. Умение взаимодействовать с субъектами
профессионального общения по проектированию технологических процессов на основе инженерной
информации
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения.
MZhS 3306 Машина жасау сызу
Пререквизиттер: Машина пайдаланудың техникалық негіздері
Постреквизиттер: Салалық машинажасау.
Оқу мақсаты: қалыптастыру қажетті дағдыларды әзірлеу, орындау, рәсімдеу және сызу
техникалық құжаттама.
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Курстың қысқаша мазмұны: Проекциялау тәсілдері. Курстың негізгі есебі және сызба
геометрия. Эпюр Монжа. Жіктеу тікелей. Екі түзудің өзара орналасуы. Жазықтық. Тікелей және
нүкте жазықтықта. Екі жазықтықтың өзара орналасуы. Айналу беттері. Многогранники. Қисық
сызықтар.
Оқыту нәтижесі: Негіздерін білу орындау бойынша инженерлік сызбаларды, шешім
кеңістіктік міндеттерді арқылы плоскостного сурет білу, айта білу, дәлелді туралы қорытындыны
ресімдеу сурет бұйымдар сызбадағы бақылауды жүзеге асыру, дайындау сызу-конструкторлық
құжаттарды ескере отырып, этикалық және құқықтық нормаларды жетілдіру, автоматтандырылған
дайындық сызу-конструкторлық құжаттардың талаптарына сәйкес перспективалық дамыту.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MCh 3306 Машиностроительное черчение
Пререквизиты: Основы технической эксплуатации машин
Постреквизиты: Отраслевое машиностроение.
Цель изучения: формирование необходимых навыков в разработке, выполнении,
оформлении и черчении технической документации.
Краткое содержание курса: Способы проецирования. Основные задачи курса
начертательной геометрии. Эпюр Монжа. Классификация прямых. Взаимное расположение двух
прямых. Плоскость. Прямая и точка в плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей.
Поверхности вращения. Многогранники. Кривые линии.
Результаты обучения: Знание основ по выполнению инженерных чертежей, решение
пространственных задач посредством плоскостного изображения, умение высказывать
мотивированное заключение об оформления изображения изделия на чертеже, осуществление
контроля подготовки чертёжно-конструкторских документов с учетом этических и правовых норм,
совершенствование навыков автоматизированной подготовки чертёжно-конструкторских документов
соответственно требованиям перспективного развития.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MOTP 2 3305 Материалды өңдеу технологиясы практикумы 2 (сала бойынша)
Пререквизиттер: Материалды өңдеу технологиясы практикумы 1 (сала бойынша).
Постреквизиттер: Коррозия және металды қорғау.
Мақсаты: пәннің Мақсаты болып табылады туралы білімді қалыптастыру қазіргі заманғы
технологиялары конструкциялық материалдарды өңдеу (ағаш, металл), сондай-ақ студенттердің
практикалық дағдыларын пайдалану және қызмет көрсету бойынша ағаш өңдеу және металл өңдеу
жабдығын.
Курстың қысқаша мазмұны: металдардың Түрлері. Металдарды өңдеу. Алмалы-салмалы
және алмалы-салмалы металл. Танысу жобалау қызметімен. Орындау, шығармашылық жоба.
Токарлық өңдеу металдар. Әдістері токарлық өңдеу. Металдарды механикалық өңдеу.
Оқыту нәтижелері: білу материалтану негіздері, ағаш және металл ұйымдастыру; қазіргі
заманғы ағаш және металлообрабатывающего өндіріс құрылымы; қолмен және электр құрал;
негіздерін конструкциялау және модельдеу". Таңдай білу, орнатуы және қолмен жұмыс істеуге және
электрлі құрал-сайман; орындау негізгі технологиялық операциялар оқу-жаттығу жабдықтар. Болуға
дайын екендігін тұжырымдау, мәселені құрастыру станок, құрал-саймандық және бақылау-өлшеу
құрылғылар мен қабілетін көрсетіп, оны шешу жолдары.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PTOM 2 3305 Практикум по технологии обработки материалов 2 (по профилю)
Пререквизиты: Практикум по технологии обработки материалов 1 (по профилю).
Постреквизиты: Коррозия и защита металлов.
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Цель изучения: Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
знаний о современных технологиях обработки конструкционных материалов (древесины, металла), а
также формирование у студентов практических умений по эксплуатации и обслуживанию
деревообрабатывающего и металлообрабатывающего оборудования.
Краткое содержание курса: Виды металлов. Обработка металлов. Разъемные и не разъемные
изделия из металлов. Ознакомление с проектной деятельностью. Выполнение творческого проекта.
Токарная обработка металлов. Методы токарной обработки. Механическая обработка металлов.
Результаты обучения: знать основы материаловедения древесины и металла; организации
современного дерево- и металлообрабатывающего производства; устройство ручного и
электрического инструмента; основ конструирования и моделирования изделий. Уметь выбирать,
налаживать и работать ручным и электрическим инструментом;
выполнять основные
технологические операции на учебном оборудовании. Иметь готовность сформулировать проблему
конструирования станочных, инструментальных и контрольно-измери-тельных устройств и
способность показать пути её решения.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhKD 3220 Жиһаздың конструкциясы және дизайны
Пререквизиттер: Метал өңдеуіш станоктар, Машина бөлшектері және құрастыру негіздері
Постреквизиттер: Эргономика, Кәсіби қызмет.
Мақсаты: Бұл студенттердің дизайн-шығармашылық қабілеттерін жүйелі және мақсатты
түрде дамыту, бейнелі және көлемді-кеңістіктік ойлау; педагогтардың көркемдік және дизайнерлік ісәрекеттерінің түрлі салаларында кәсіптік білімді, дағдыларды, дағдыларды қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: Дизайн тарихынан. Дизайндағы құрамы. Жобалау
объектілерін жобалау және модельдеу. Дизайн мектебі. Интерьер дизайны. Интерьер дизайнын
стильдері. Жобалау процесінің технологиясы және дизайн әдістемесі. Жобалау. Жиһаз салу.
Оқыту нәтижелері: Сәулет өнері, өнер және дизайн, халық мәдениетінің тарихы, олардың
дәстүрлері, салт-дәстүрлері саласындағы заманауи үрдістер туралы білу және түсіну. Қоғамның үнемі
өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне қол жеткізу.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
KDM 3220 Конструирование и дизайн мебели
Пререквизиты: Металлобрабатывающие станки, Основы конструирования и детали машин
Постреквизиты: Эргономика, общепрофессиональные компетенции.
Цель изучения: Заключается в систематическом и целенаправленном развитии у студентов
проектно-творческих способностей, образного и объемно-пространственного мышления;
формирование профессиональных знаний, умений, навыков в различных областях художественнопроектной деятельности учителя
Краткое содержание курса: Из истории дизайна. Композиция в дизайне. Проектирование и
моделирование объектов дизайна. Школа дизайна. Дизайн интерьера. Стили дизайна интерьера.
Технология процесса проектирования и методика проектирования. Конструирование.
Конструирование мебели.
Результаты обучения: Знание и понимание о современных тенденциях в области
архитектуры, искусства и дизайна, истории культуры народов, их традиций, обычаев.
Ориентироваться в процессе постоянно изменяющихся потребностей общества.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KZhOP 3220 Корпустық жиһазды өңдеу практикумы
Пререквизиттер: Метал өңдеуіш станоктар,
Постреквизиттер: Кәсіби қызмет, Эргономика.
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Мақсаты: Бұл студенттердің дизайн-шығармашылық қабілеттерін жүйелі және мақсатты
түрде дамыту, бейнелі және көлемді-кеңістіктік ойлау; педагогтардың көркемдік және дизайнерлік ісәрекеттерінің түрлі салаларында кәсіптік білімді, дағдыларды, дағдыларды қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жиһаз жасау негіздері. Жобалау объектілерін жобалау
және модельдеу. Дизайн мектебі. Интерьер дизайны. Интерьер дизайнын стильдері. Дизайн
процесінің технологиясы және дизайн әдістемесі. Жобалау. Жиһаз салу.
Оқыту нәтижелері: Жиһаз жасау мен өндірудегі заманауи үрдістер туралы білу және түсіну.
Қоғамның үнемі өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне қол жеткізу.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PIKM 3220 Практикум по изготовлению корпусной мебели
Пререквизиты: Металлорежущие станки
Постреквизиты: Эргономика, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Заключается в систематическом и целенаправленном развитии у студентов
проектно-творческих способностей, образного и объемно-пространственного мышления;
формирование профессиональных знаний, умений, навыков в различных областях художественнопроектной деятельности учителя
Краткое содержание курса: Введение. Основы изготовления мебели. Проектирование и
моделирование объектов дизайна. Школа дизайна. Дизайн интерьера. Стили дизайна интерьера.
Технология процесса проектирования и методика проектирования.
Конструирование.
Конструирование мебели.
Результаты обучения: Знание и понимание о современных тенденциях в области
конструирования и изготовления мебели. Ориентироваться в процессе постоянно изменяющихся
потребностей общества.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EN 3221 Электротехника негіздері
Пререквизиттер: Жаратылыстану ғылыми пәндер негіздері.
Постреквизиттер: Мехатроника және робототехника негіздері.
Мақсаты: Электр техникасының негіздері бойынша қажетті білім деңгейін меңгеру,
профильдік және арнайы пәндерді игеруге үлес қосады.
Курстың қысқаша мазмұны: Электротехниканы ғылым ретінде дамыту тарихы,
электротехниканың негізгі заңдары (Ом, Кирхгоф), әртүрлілік және өмірдегі электр энергиясын
қолдану.
Оқыту нәтижелері: Электр және магниттік тізбектердегі тұрақты және өтпелі процесстерді
қолдану, оны шешу үшін белгілі бір инженерлік идеяларды айқындау және тарту, өндірістік
процестерді өз бетінше өзгерту мүмкіндігі және машина модельдерін іске асыру үшін компьютерлік
бағдарламаларды қолдану үшін логикалық ойлау қабілетін дамыту.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EN 3307 Электротехника негіздері
Пререквизиттер: Жаратылыстану ғылыми пәндер негіздері.
Постреквизиттер: Мехатроника және робототехника негіздері.
Мақсаты: Электр техникасының негіздері бойынша қажетті білім деңгейін меңгеру,
профильдік және арнайы пәндерді игеруге үлес қосады.
Курстың қысқаша мазмұны: Электротехниканы ғылым ретінде дамыту тарихы,
электротехниканың негізгі заңдары (Ом, Кирхгоф), әртүрлілік және өмірдегі электр энергиясын
қолдану.
Оқыту нәтижелері: Электр және магниттік тізбектердегі тұрақты және өтпелі процесстерді
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қолдану, оны шешу үшін белгілі бір инженерлік идеяларды айқындау және тарту, өндірістік
процестерді өз бетінше өзгерту мүмкіндігі және машина модельдерін іске асыру үшін компьютерлік
бағдарламаларды қолдану үшін логикалық ойлау қабілетін дамыту.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OE 3221 Основы электротехники
Пререквизиты: Основы естественнонаучных дисциплин.
Постреквизиты: Основы мехатроники и робототехники.
Цель изучения: Овладение необходимым объемом знаний по основам электротехники,
способствующих усвоению профилирующих и специальных дисциплин
Краткое содержание курса: История развития электротехники как науки, об основных
законах электротехники (Ома, Кирхгофа), многообразии и применения электроэнергетики в жизни.
Результаты обучения: Применение установившихся и переходных процессов в
электрических и магнитных цепях, умение сформулировать и привлечь определенные инженерные
мысли к ее решению, умение самостоятельно модифицировать производственные процессы и
развивать навыки логического мышления применять компьютерные программы для выполнения
макетов машин
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EEN 3221 Электротехника және электроника негізі
Пререквизиттері: Физика.
Постреквизиттері: Педагогикалық менеджмент кәсіптік білім беру жүйесіндегі.
Оқу мақсаты: : зерттеу, бір фазалы және үш фазалы синусоидалы линиялық электр
тізбектерді де сапалық және сандық құрылған процестер.
Курстың қысқаша мазмұны: Электр DC тұйықталу. Бірфазалы синусоидалы токтың электр
тізбектері. Үш фазалы тізбектер. сызықты электрлік тізбектерде өтпелі. Электромагниттік
құрылғылар және трансформаторлар. Тікелей ағымдағы машиналар. Асинхронды және синхронды
машиналар. Жартылай өткізгіш аспаптар. Күшейткіш кезеңдері. ортақ эмитент ортақ коллекторын
және ортақ базасын күшейтетін. құрылғыны қосу. Сандар мен арифметикалық кодтау ақпарат.
Оқыту нәтижесі: электротехника және электроника негізгі ұғымдар, теориялар мен
принциптерін білу. әр түрлі жобалық шешімдердің пайдалану үшін электротехника және электроника
саласындағы ойлары мен пікірлерін білдіру мүмкіндігі болуы. электротехника және электроника
саласындағы проблеманы тұжырымдау, оны шешу үшін іс-шараларды үйлестіру мүмкіндігіне ие
болу үшін. электротехника және электроника саласындағы өз білімдерін толтыру және логикалық
ойлау дағдыларын дамытуға қабілетті болу үшін.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EOE 3221 Электротехника и основы электроники
Пререквизиты: Физика.
Постреквизиты: Педагогический менеджмент в системе профессионального обучения.
Цель изучения: Целью работы является закрепление теоретических знаний и приобретение
навыков расчета электрических цепей
Краткое содержание курса: Линейные электрические цепи. Трансформаторы Электрические
машины. Электрические измерения. Основы электроники.
Результаты обучения: Понимание и знание основных понятий, теорий и принципов
электротехники и электроники Применение установившихся и переходных процессов в электрических
и магнитных цепях. Умение выражать мысли и суждения в области электротехники и электроники по
использованию тех или иных конструктивных решении Умение сформулировать задачу в области
электротехники и электроники и координировать действия по ее решению Умение самостоятельно
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пополнять знания в области электротехники и электроники
мышления.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

и развивать навыки логического

MOTP 2 3219 Материалды өңдеу технологиясы практикумы 2 (сала бойынша)
Пререквизиттер: Материалды өңдеу технологиясы практикумы 1 (сала бойынша).
Постреквизиттер: Мехатроника және робототехника негіздері.
Мақсаты: пәннің Мақсаты болып табылады туралы білімді қалыптастыру қазіргі заманғы
технологиялары конструкциялық материалдарды өңдеу (ағаш, металл), сондай-ақ студенттердің
практикалық дағдыларын пайдалану және қызмет көрсету бойынша ағаш өңдеу және металл өңдеу
жабдығын.
Курстың қысқаша мазмұны: металдардың Түрлері. Металдарды өңдеу. Алмалы-салмалы
және алмалы-салмалы металл. Танысу жобалау қызметімен. Орындау, шығармашылық жоба.
Токарлық өңдеу металдар. Әдістері токарлық өңдеу. Металдарды механикалық өңдеу.
Оқыту нәтижелері: білу материалтану негіздері, ағаш және металл ұйымдастыру; қазіргі
заманғы ағаш және металлообрабатывающего өндіріс құрылымы; қолмен және электр құрал;
негіздерін конструкциялау және модельдеу". Таңдай білу, орнатуы және қолмен жұмыс істеуге және
электрлі құрал-сайман; орындау негізгі технологиялық операциялар оқу-жаттығу жабдықтар. Болуға
дайын екендігін тұжырымдау, мәселені құрастыру станок, құрал-саймандық және бақылау-өлшеу
құрылғылар мен қабілетін көрсетіп, оны шешу жолдары.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PTOM 2 3219 Практикум по технологии обработки материалов 2 (по профилю)
Пререквизиты: Практикум по технологии обработки материалов 1 (по профилю).
Постреквизиты: Основы мехатроники и робототехники.
Цель изучения: Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
знаний о современных технологиях обработки конструкционных материалов (древесины, металла), а
также формирование у студентов практических умений по эксплуатации и обслуживанию
деревообрабатывающего и металлообрабатывающего оборудования.
Краткое содержание курса: Виды металлов. Обработка металлов. Разъемные и не разъемные
изделия из металлов. Ознакомление с проектной деятельностью. Выполнение творческого проекта.
Токарная обработка металлов. Методы токарной обработки. Механическая обработка металлов.
Результаты обучения: знать основы материаловедения древесины и металла; организации
современного дерево- и металлообрабатывающего производства; устройство ручного и
электрического инструмента; основ конструирования и моделирования изделий. Уметь выбирать,
налаживать и работать ручным и электрическим инструментом;
выполнять основные
технологические операции на учебном оборудовании. Иметь готовность сформулировать проблему
конструирования станочных, инструментальных и контрольно-измери-тельных устройств и
способность показать пути её решения.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TKAZh 3219 Техникалық қызмет және автомобилдерді жөндеу
Пререквизиттер: Автомобиль өнеркәсібінің технологиялық негіздері.
Постреквизиттер: Техникалық модельдеу оқытудың әдістемесі
Мақсаты: дайындау инженер автомобиль көлігі ғана емес, терең түсінуге автомобильдің
конструкциясына, бірақ білу және өз бетінше бағалауға және жаңа механизмді немесе жүйені,
сондай-ақ жаңа автокөлік.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Шанақ. Құрамдас бөліктері қорап. Шанақты
коррозияға қарсы өңдеу. ДВС. Негізгі құрылғысы ДВС. Негізгі сынған және оларды жою әдістері.
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Оқыту нәтижелері: Білу, жіктеу, негізгі сипаттамалары және техникалық параметрлерін
автомобиль көлігі. Білу әдістерін бағалау және сапасын бақылау. жасай білу және жүзеге асыру
технологиялық процесін техникалық қызмет көрсету және автокөлік жөндеу. Бағалай білу тиімділігі
өндірістік қызмет.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Көлік және сервис
TKAZh 3305 Техникалық қызмет және автомобилдерді жөндеу
Пререквизиттер: Автомобиль өнеркәсібінің технологиялық негіздері.
Постреквизиттер: Салалық машинажасау.
Мақсаты: дайындау инженер автомобиль көлігі ғана емес, терең түсінуге автомобильдің
конструкциясына, бірақ білу және өз бетінше бағалауға және жаңа механизмді немесе жүйені,
сондай-ақ жаңа автокөлік.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Шанақ. Құрамдас бөліктері қорап. Шанақты
коррозияға қарсы өңдеу. ДВС. Негізгі құрылғысы ДВС. Негізгі сынған және оларды жою әдістері.
Оқыту нәтижелері: Білу, жіктеу, негізгі сипаттамалары және техникалық параметрлерін
автомобиль көлігі. Білу әдістерін бағалау және сапасын бақылау. жасай білу және жүзеге асыру
технологиялық процесін техникалық қызмет көрсету және автокөлік жөндеу. Бағалай білу тиімділігі
өндірістік қызмет.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Көлік және сервис
TORA 3305 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Пререквизиты: Основы технологии производства автомобилей.
Постреквизиты: Отраслевое машиностроение.
Цель изучения: подготовить инженера автомобильного транспорта не только глубоко
понимать конструкцию автомобиля, но и уметь самостоятельно оценивать новый механизм или
систему, а также новый автомобиль в целом.
Краткое содержание курса: Введение. Кузов. Составные части кузова. Антикоррозийная
обработка кузова. ДВС. Принципиальное устройство ДВС. Основные поломки и методы их
устранения.
Результаты обучения: Знание классификации, основных характеристик и технических
параметров автомобильного транспорта. Знание
методов оценки и контроля качества в
профессиональной деятельности. умение разрабатывать и осуществлять технологический процесс
технического обслуживания и ремонта автотранспорта. Умение оценивать эффективность
производственной деятельности.
Руководитель программы: Чурсинов М.В.
Кафедра: Транспорт и сервис
TORA 3219 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Пререквизиты: Основы технологии производства автомобилей
Постреквизиты: Методика преподавания технического моделирования
Цель изучения: подготовить инженера автомобильного транспорта не только глубоко
понимать конструкцию автомобиля, но и уметь самостоятельно оценивать новый механизм или
систему, а также новый автомобиль в целом.
Краткое содержание курса: Введение. Кузов. Составные части кузова. Антикоррозийная
обработка кузова. ДВС. Принципиальное устройство ДВС. Основные поломки и методы их
устранения.
Результаты обучения: Знание классификации, основных характеристик и технических
параметров автомобильного транспорта. Знание
методов оценки и контроля качества в
профессиональной деятельности. умение разрабатывать и осуществлять технологический процесс

153

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
технического обслуживания и ремонта автотранспорта. Умение оценивать эффективность
производственной деятельности.
Руководитель программы: Чурсинов М.В.
Кафедра: Транспорт и сервис
OE 3307 Основы электротехники
Пререквизиты:
Конструирование
с
элементами
системы
автоматизированного
проектирования.
Постреквизиты: Основы мехатроники и робототехники.
Цель изучения: Овладение необходимым объемом знаний по основам электротехники,
способствующих усвоению профилирующих и специальных дисциплин.
Краткое содержание курса: История развития электротехники как науки, об основных
законах электротехники (Ома, Кирхгофа), многообразии и применения электроэнергетики в жизни.
Результаты обучения: Применение установившихся и переходных процессов в
электрических и магнитных цепях, умение сформулировать и привлечь определенные инженерные
мысли к ее решению, умение самостоятельно модифицировать производственные процессы и
развивать навыки логического мышления применять компьютерные программы для выполнения
макетов машин
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EEN 3307 Электротехника және электроника негізі
Пререквизиттері: Инженерлік жобалау.
Постреквизиттері: Техникалық модельдеу оқытудың әдістемесі
Оқу мақсаты: зерттеу, бір фазалы және үш фазалы синусоидалы линиялық электр тізбектерді
де сапалық және сандық құрылған процестер.
Курстың қысқаша мазмұны: Электр DC тұйықталу. Бірфазалы синусоидалы токтың электр
тізбектері. Үш фазалы тізбектер. сызықты электрлік тізбектерде өтпелі. Электромагниттік
құрылғылар және трансформаторлар. Тікелей ағымдағы машиналар. Асинхронды және синхронды
машиналар. Жартылай өткізгіш аспаптар. Күшейткіш кезеңдері. ортақ эмитент ортақ коллекторын
және ортақ базасын күшейтетін. құрылғыны қосу. Сандар мен арифметикалық кодтау ақпарат.
Оқыту нәтижесі: электротехника және электроника негізгі ұғымдар, теориялар мен
принциптерін білу. әр түрлі жобалық шешімдердің пайдалану үшін электротехника және электроника
саласындағы ойлары мен пікірлерін білдіру мүмкіндігі болуы. электротехника және электроника
саласындағы проблеманы тұжырымдау, оны шешу үшін іс-шараларды үйлестіру мүмкіндігіне ие
болу үшін. электротехника және электроника саласындағы өз білімдерін толтыру және логикалық
ойлау дағдыларын дамытуға қабілетті болу үшін.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EOE 3307 Электротехника и основы электроники
Пререквизиты: Инженерное проектирование.
Постреквизиты: Методика преподавания технического моделирования.
Цель изучения: Целью работы является закрепление теоретических знаний и приобретение
навыков расчета электрических цепей.
Краткое содержание курса: Линейные электрические цепи. Трансформаторы Электрические
машины. Электрические измерения. Основы электроники.
Результаты обучения: Понимание и знание основных понятий, теорий и принципов
электротехники и электроники Применение установившихся и переходных процессов в электрических
и магнитных цепях. Умение выражать мысли и суждения в области электротехники и электроники по
использованию тех или иных конструктивных решении Умение сформулировать задачу в области
электротехники и электроники и координировать действия по ее решению Умение самостоятельно
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пополнять знания в области электротехники и электроники
мышления.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

и развивать навыки логического

STOI-shA 4221 Сабақтан тыс өткізілетін іс-шара әдістемесі
Пререквизиттер: Салалық материалтану және конструкциялық материал, Материалды өңдеу
технологиясы практикумы 1 (сала бойынша), Қазіргі технологияларын кәсіби оқытуда, Оқушыларға
кәсіптік білім беруді үйымдастыру.
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік, Өндірістік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу
және қорғау, Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан.
Мақсаты: Сатып алу-білімдерді құру үшін бағдарламалар факультативтер, элективті курстар
мен үйірмелер ашық.
Курстың қысқаша мазмұны: Сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстар, оны өткізу
әдістемесі. Өткізу әдістемесі сыныптан тыс жұмыс, оқушылармен, артта қалған елдің басқа
бағдарламалық материалды зерделеу. Өткізу әдістемесі факультативтер нысаны ретінде сыныптан
тыс жұмыстар. Өткізу әдістемесі үйірме нысаны ретінде сыныптан тыс жұмыстар. Әдістемесі
олимпиада өткізу. Түрлері олимпиадалар үшін жоғары сынып оқушыларын дайындау әдістемесі
оқушыларды. Өткізу әдістемесі ғылыми-практикалық конференциялар өтті.
Оқыту нәтижелері: Білу құру ерекшеліктері бағдарламалар факультатив, элективті
курстардың және үйірме сабақтары жалпы білім беру және бейіндік орта мектепте. Білу өз бетінше
бағдарламасын әзірлеп, факультативтер, элективті курстар және үйірмелер білім беру және бейіндік
мектептерде. Меңгеруі негізгі әдістемелік тәсілдерін ұйымдастыру және өткізу факультативтік
пәндер, үйірмелік сабақтар жалпы білім беру және бейіндік орта мектепте.
Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т.
Кафедра: Есеп және қаржы.
MPVM 4221 Методика проведения внеклассных мероприятий
Пререквизиты: Отраслевое материаловедение и технология конструкционных материалов,
Практикум по технологии обработки материалов 1 (по профилю), Современные технологии в
профессиональном обучении, Организация профильного обучения школьников.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Производственная, Написание и
защита дипломной работы, Государственный экзамен по специальности.
Цель изучения: Приобрести знания для построения программ факультативов, элективных
курсов и кружков занятий в школах.
Краткое содержание курса: Внеклассная и внешкольная работа, методика ее проведения.
Методика проведения внеклассной работы с учащимися, отстающими от других в изучении
программного материала. Методика проведения факультативов как формы внеклассной работы.
Методика проведения кружков как формы внеклассной работы. Методика проведения олимпиад.
Виды олимпиад для старшеклассников, методика подготовки учащихся к участию в них. Методика
проведения научно-практических конференций школьников.
Результаты обучения: Знать особенности построения программ факультативных,
элективных курсов и кружковых занятий в общеобразовательной и профильной школе. Уметь
самостоятельно разрабатывать программы факультативов, элективных курсов и кружков в
образовательной и профильной школах. Владеть основными методологическими приемами
организации и проведения факультативных, элективных курсов, кружковых занятий в
общеобразовательной и профильной школе.
Руководитель программы: Кадырова Г.Т.
Кафедра: Учета и финансов.
BZhTSh 4222 Білім жүйесіндегі техникалық шығармашылық
Пререквизиттері: Гендерология, Салалық материалтану және конструкциялық материал,
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Материалды өңдеу технологиясы практикумы 1 (сала бойынша), Қазіргі технологияларын кәсіби
оқытуда, Оқушыларға кәсіптік білім беруді үйымдастыру.
Постреквизиттер: Жалпы мәдени құзыреттілік, Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет.
Мақсаты: қалыптастыру общетехнической, кәсіптік алдындағы құзыреті.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе пән. Бастапқы техникалық конструкциялау және
моделдеу. Модельдеу және құрастыру техникалық-технологиялық. Ұтымды ету және
өнертапқыштық.
Оқыту нәтижелері: Білу, ұйымдастырушылық және экономикалық негіздерін
шығармашылық - конструкторлық қызметі. Білу және түсіну, құрылымын, принциптерін және
функцияларын бірыңғай мемлекеттік жүйесін шығармашылық - конструкторлық қызметі. Патенттану
негіздерін білу. Қолдана білу әдіс-тәсілдері, техникалық мәселелерді шешу. Ресімдеуді білу
техникалық құжаттаманы объектілері шығармашылық - конструкторлық қызметі. Өз бетімен
құрастыруға модель техникалық объект. Міндеттерді орындау білігі, шығармашылық жобалар.
Бағдарлама жетекшісі: Умиров Э.И.
Кафедра: Энергетика және машинажасау.
TTO 4222 Техническое творчество в образовании
Пререквизиты: Гендерология, Отраслевое материаловедение и технология конструкционных
материалов, Практикум по технологии обработки материалов 1 (по профилю), Современные
технологии в профессиональном обучении, Организация профильного обучения школьников.
Постреквизиты:
Общекультурные
компетенции,
Общепрофессиональные,
Профессиональная деятельность.
Цель изучения: формирования общетехнической, допрофессиональной компетенции.
Краткое содержание курса: Введение в предмет. Начальное техническое конструирование и
моделирование. Моделирование и конструирование технико-технологических объектов.
Рационализация и изобретательство.
Результаты обучения: Знание организационных и экономических основ творческо конструкторской деятельности. Знание и понимание структуры, принципов построения и функции
единой государственной системы творческо - конструкторской деятельности молодежи. Знание основ
патентоведения. Умение использовать методы и приемы решения технических задач. Умение
оформлять техническую документацию на объекты творческо - конструкторской деятельности.
Умение самостоятельно конструировать модели технических объектов. Умение выполнять
творческие проекты.
Руководитель программы: Умиров Э.И.
Кафедра: Энергетики и машиностроения.
MPOU 4308 Машинажасау процесінің өнеркәсібін ұйымдастыру
Пререквизиттер: Сызба және сызбалы геометрия, Сызбалы геометрия, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Инженерлік графика, Инженерлік кесте және
компьтерлік моделдеу, Салалық материалтану және конструкциялық материал, Компьютерлік
жобалау жүйелері элементтерімен конструкциялау, Инженерлік жобалау, Машина бөлшектері және
құрастыру негіздері, Өзара ауыстырымдылық негіздері, Машина жасау сызу.
Постреквизиттер: Жалпы мәдени құзыреттілік, Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет.
Мақсаты: пәннің Мақсаты болып табылады білімді қалыптастыру туралы, өндірісті
ұйымдастыру, негізгі және көмекші; өндірістік кәсіпорын құрылымы мен оны анықтайтын
факторлар, түрлері, технологиялар және олардың өзара байланысы типтері: өндіріс құрылымы;
өндірістік цикл және оны қысқарту жолдары; жолдары мен даму заңдылықтары, технологиялық
процестерді; негізгі бағыттары, ғылыми-техникалық прогресс.
Курстың қысқаша мазмұны: Машина жасаудың өндірістік үдерістерін ұйымдастыру негізгі
және қосалқы өндірісті ұйымдастыру туралы білім береді; кәсiпорынның өндiрiстiк құрылымына
және оны анықтау факторларына, технологиялар түрлерiне және олардың өндiрiстiң түрлерiне
қатыстылығына; өндірістік цикл құрылымы және қысқарту жолдары, технологиялық процестердің
дамуын реттейтін заңдар; негізгі; ғылыми-техникалық прогрестің бағыттары.
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Оқыту нәтижелері: білу әдістемесін қалыптастырудың қазіргі заманғы технологиялық
білімдер базасын; жобалаудың негізгі принциптері және қамтамасыз ету байланыстарды
ұйымдастыру өндірістік процесс. Білуге озық ұйымдастыру формалары машина жасау өндірістік
процесс. Иметьпредставление ұйымдастыру ерекшеліктері туралы жөндеу базасын, типтері жөндеу
кәсіпорындарының және олардың арасындағы байланыстар. Жүргізе білу бойынша есеп айырысулар
көлемін анықтау үшін кез келген нақты машина жасау кәсіпорындары.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OPPM 4308 Организация производственных процессов машиностроения
Пререквизиты: Черчение и начертательная геометрия, Начертательная геометрия,
Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке), Инженерная графика, Инженерная
графика и компьютерное моделирование, Отраслевое материаловедение и технология
конструкционных материалов, Конструирование с элементами системы автоматизированного
проектирования, Инженерное проектирование, Основы конструирования и детали машин, Основы
взаимозаменяемости, Машиностроительное черчение.
Постреквизиты:
Общекультурные
компетенции,
Общепрофессиональные,
Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
знаний об организации производства, как основного, так и вспомогательного; о производственной
структуре предприятия и факторы ее определяющие, виды технологий и их взаимосвязь с типами
производства; структура производственного цикла и пути его сокращения; пути и закономерности
развития технологических процессов; основные направления научно-технического прогресса.
Краткое содержание курса: Организация производственных процессов машиностроения
дает знания об организации производства, как основного, так и вспомогательного; о
производственной структуре предприятия и факторы ее определяющие, виды технологий и их
взаимосвязь с типами производства; структура производственного цикла и пути сю сокращения, ну
ги и закономерности развития технолог ических процессов; основные; направления научнотехнического прогресса.
Результаты обучения: знать методологию формирования современной технологической
базы знаний; основные принципы проектирования и обеспечения связей организации
производственного процесса. Знать передовые формы организации машиностроительного
производственного процесса. Иметьпредставление об особенностях организации ремонтной базы,
типах ремонтных предприятий и связях между ними. Уметь производить расчеты по определению
объемов работ для любого реального машиностроительного предприятия.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
SM 4308 Салалық машинажасау
Пререквизиттер: Сызба және сызбалы геометрия, Сызбалы геометрия, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Инженерлік кесте және компьтерлік моделдеу,
Салалық материалтану және конструкциялық материал, Компьютерлік жобалау жүйелері
элементтерімен конструкциялау, Инженерлік жобалау, Машина бөлшектері және құрастыру
негіздері, Өзара ауыстырымдылық негіздері.
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет.
Мақсаты: білім алу және дағдыларды үшөлшемді компьютерлік модельдеу, зерттеу крандық
механизмдер мен металл конструкциялар-қазіргі заманғы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп
бағдарламалық кешендерінде әдістеріне негізделген түпкілікті және шекаралық элементтер.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Түрлері мен
типтері. Дәлдігі мен сапасы, механикалық өңдеу. Технологиялық құрал-сайманды жобалау салалық
машина жасау.
Оқыту нәтижелері: Білу және түсіну рөлін машиналар, өнеркәсіп, тарих. Білу қазіргі заманғы
жетістіктерін отандық және шетелдік салалық машина жасау. Жеткізе алатын ой пікірлер және
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пайдалану жөніндегі сындарлы шешімдер саласындағы салалық машина жасау. Білу міндетін
тұжырымдау саласындағы салалық машина жасау мен оны шешудің жолдарын табуға.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OM 4308 Отраслевое машиностроение
Пререквизиты: Черчение и начертательная геометрия, Начертательная геометрия,
Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке), Инженерная графика и
компьютерное моделирование, Отраслевое материаловедение и технология конструкционных
материалов, Конструирование с элементами системы автоматизированного проектирования,
Инженерное
проектирование,
Основы
конструирования и
детали
машин,
Основы
взаимозаменяемости.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: получение знаний и навыков трехмерного компьютерного моделирования,
исследование крановых механизмов и металлоконструкций в современных расчетных программных
комплексах, основанных на методах конечных и граничных элементов.
Краткое содержание курса: Введение. Основные понятия и определения. Виды и типы
производства. Точность и качество механической обработки. Проектирование технологической
оснастки в отраслевом машиностроении.
Результаты обучения: Знание и понимание роли машин в промышленности, истории. Знание
современных достижений отечественного и зарубежного отраслевого машиностроения. Умение
выражать мысли и суждения по использованию конструктивных решений в области отраслевого
машиностроения. Умение сформулировать задачу в области отраслевого машиностроения и найти
пути ее решения.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
Erg 4309 Эргономика
Пререквизиттері: Сызба және сызбалы геометрия, Сызбалы геометрия, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Инженерлік кесте және компьтерлік моделдеу,
Салалық материалтану және конструкциялық материал, Компьютерлік жобалау жүйелері
элементтерімен конструкциялау, Инженерлік жобалау, Машина бөлшектері және құрастыру
негіздері, Өзара ауыстырымдылық негіздері.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет.
Мақсаты: қажетті жағдай жасау үшін барынша тиімділігін және сенімділігін нақты жұмысты
орындау кезінде ең жоғары физикалық және психологиялық жайлылық адам және ең төменгі тәуекелі
туындаған төтенше және апатты жағдайлардың негізделген адами фактор.
Курстың
қысқаша
мазмұны:
Кіріспе
эргономику.
Теориялық
негіздері
эргономика.Эксперементальные шарттары операторының қызметі. Қолданысқа температуралық
фактордың қоршаған орта және оның эргономикалық биік сипаттамасы. Қимыл-дыбыс, жарық және
басқа да факторлар. Газ құрамы және ауаның қысымы. Әсері жеделдету күйін және адам қызметі.
Әдістері мен техникалық құралдар эргономика. Әдістері мен техникалық құралдар эргономика.
Психофизиологиялық мәні және құрылымы. Жобалау жұмыс кеңістігін және жұмыс орны. Факторлар
қызметін тудыратын қажу Сипаттамасы эмоционалды жағдайы. Мысалдары алу үшін бастапқы
ақпаратты анықтау құрылымы. Психофизиологиялық негіздері жобалау жұмыс орындары.
Психофизиологиялық негіздері жобалау.
Оқыту нәтижелері: білу-негізгі ұғымдар эргономика; білуге қойылатын негізгі талаптар
ұйымдастыру және жабдықтау жұмыс орындарын білу; эргономикалық талаптар жұмыс орындарын
болуы; алға қойған мақсатқа жетелейді, төзімділік, қабілеті сыни переосмысливать жинақталған
тәжірибесі, өзгертуге қажет болған жағдайда профиль өзінің Кәсіби қызметі туралы; істей алуы тиіс
тиімді пайдалану материалдық, қаржылық және адам ресурстары жүргізу кезінде нақты жұмыстар;
білу, өңдеу және интерпретациялау заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы
деректерді қалыптастыру үшін қажетті пайымдауларды тиісті әлеуметтік, ғылыми
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Бағдарлама жетекшісі: Умиров Э.И.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Erg 4309 Эргономика
Пререквизиты: Черчение и начертательная геометрия, Начертательная геометрия,
Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке), Инженерная графика и
компьютерное моделирование, Отраслевое материаловедение и технология конструкционных
материалов, Конструирование с элементами системы автоматизированного проектирования,
Инженерное
проектирование,
Основы
конструирования и
детали
машин,
Основы
взаимозаменяемости.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: создание необходимых условий для максимальной эффективности и
надежности выполнения конкретной работы при максимальном физическом и психологическом
комфорте человека и минимальном риске возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций,
обусловленных человеческим фактором.
Краткое содержание курса: Введение в эргономику. Теоретические основы
эргономики.Эксперементальные условия деятельности оператора. Действие температурного фактора
окружающей среды и его эргономическая характеристика. Действие звука, света и других факторов.
Газовый состав и давление воздуха. Влияние ускорения на состояние и деятельность человека.
Методы и технические средства эргономики. Методы и технические средства эргономики.
Психофизиологическая сущность и структура трудовой деятельности. Проектирование рабочего
пространства и рабочего места. Факторы деятельности, вызывающие утомление Характеристика
эмоциональных состояний. Примеры получения исходной информации для выявления структуры
деятельности.
Психофизиологические
основы
проектирования
рабочего
места.
Психофизиологические основы проектирования.
Результаты обучения: знать основные понятия эргономики; знать основные требования к
организации и оснащению рабочих мест; знать эргономические требования к проектированию
рабочих мест; иметь настойчивость в достижении цели, выносливость, способность критически
переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной
деятельности; уметь эффективно использовать материальные, финансовые и людские ресурсы при
производстве конкретных работ; уметь обрабатывать и интерпретировать с использованием
современных информационных технологий данные, необходимые для формирования суждений по
соответствующим социальным, научным проблемам
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MGEU 4309 Мұғалімдердің ғылыми еңбегін ұйымдастыру
Пререквизиттер: Сызба және сызбалы геометрия, Сызбалы геометрия, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Инженерлік кесте және компьтерлік моделдеу,
Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау, Бизнес-жоспарлау, Салалық материалтану және
конструкциялық материал, Компьютерлік жобалау жүйелері элементтерімен конструкциялау,
Машина бөлшектері және құрастыру негіздері, Өзара ауыстырымдылық негіздері.
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет.
Мақсаты: жетілдіру, педагогикалық еңбектің және оның шарттарын максималды тиімділігін
қамтамасыз ету, оқыту және ұтымды пайдалану, уақыт, күш, қаражат педагог пен оқушы қатысты.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негіздері ғылыми-педагогикалық еңбек. Мәні, еңбекті
ғылыми ұйымдастыру, мұғалімдер. Заңдар мен принциптері " еңбекті ғылыми ұйымдастыру, педагог.
Принциптері мен әдістерін енгізу, ғылыми-педагогикалық еңбек тәжірибесіне. Ұйымдастыру
ғылыми, әдістемелік және қоғамдық жұмыстары.
Оқыту нәтижелері: Білу ғылыми негізделген жүйесін жетілдіруге бағытталған іс-шаралар
педагогикалық еңбектің және оның шарттары. Білу барынша жоғары тиімділігін қамтамасыз ету.
Дағдылары ұтымды пайдаланудың және бөлудің, уақыт, күш, қаражат педагог пен оқушы қатысты.
Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т.
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Кафедра: Есеп және қаржы
NOTP 4309 Научная организация труда педагогов
Пререквизиты: Черчение и начертательная геометрия, Начертательная геометрия,
Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке), Инженерная графика и
компьютерное моделирование, Оценка эффективности предпринимательской деятельности, Бизнеспланирование, Отраслевое материаловедение и технология конструкционных материалов,
Конструирование с элементами системы автоматизированного проектирования, Основы
конструирования и детали машин, Основы взаимозаменяемости.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: совершенствование педагогического труда и его условий, обеспечение
максимальной эффективности обучения и рационального использования времени, сил, средств
педагога и учеников.
Краткое содержание курса: Введение. Основы научной организации педагогического труда.
Сущность научной организации труда учителей. Законы и принципы научной организации труда
педагога. Принципы и методы внедрения научной организации педагогического труда в практику.
Организация научной, методической и общественной работы.
Результаты обучения: Знание системы научно обоснованных мероприятий, направленных на
совершенствование педагогического труда и его условий. Умение обеспечения максимальной
эффективности обучения. Владение навыками рационального использования и распределения
времени, сил, средств педагога и учеников.
Руководитель программы: Кадырова Г.Т.
Кафедра: Учета и финансов
ZhB 4310 Жобаларды басқару
Пререквизеттері: Сызба және сызбалы геометрия, Сызбалы геометрия, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Инженерлік кесте және компьтерлік моделдеу,
Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау, Бизнес-жоспарлау, Салалық материалтану және
конструкциялық материал, Компьютерлік жобалау жүйелері элементтерімен конструкциялау,
Машина бөлшектері және құрастыру негіздері, Өзара ауыстырымдылық негіздері.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет.
Оқудың мақсаты: студенттер дәстүрлі емес жаңартылатын энергия көздерінің ресурстары
туралы, жаңартылатын энергия көздерінің негізгі түрлерінің әлеуетін анықтау дағдылары мен
қабілеттерін алу туралы біледі.
Курстың қысқаша мазмұны: Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Күн энергиясы. Күн
қондырғыларының техникалық сызбалары. Желдің қуаты. Жел электр станцияларының техникалық
сызбалары. Шағын гидроэнергетика. Жаңартылатын энергияның басқа түрлері.
Оқыту нәтижесі: энергетика объектілерінің негізгі түрлері бойынша ғылыми-техникалық
ақпараттың негізгі көздерін білу; электр станцияларының параметрлерін есептеу бағдарламасын
пайдалану; жаңартылатын энергия саласындағы ақпараттық технологияларды пайдалану дағдысына
ие.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Ақпараттық технологиялар және автоматика
UP 4310 Управление проектами
Пререквизиты: Черчение и начертательная геометрия, Начертательная геометрия,
Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке), Инженерная графика и
компьютерное моделирование, Оценка эффективности предпринимательской деятельности, Бизнеспланирование, Отраслевое материаловедение и технология конструкционных материалов,
Конструирование с элементами системы автоматизированного проектирования, Основы
конструирования и детали машин, Основы взаимозаменяемости.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: усвоение студентами знаний о видах ресурсов нетрадиционных
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возобновляемых источников энергии, приобретение умений и навыков по определению потенциала
основных видов НВИЭ.
Краткое содержание курса: Основные понятия и определения. Солнечная энергетика.
Технические схемы солнечных установок. Ветроэнергетика. Технические схемы ветровых
энергоустановок. Малая гидроэнергетика. Другие виды возобновляемых энергоресурсов.
Результаты обучения: знать основные источники научно-технической информации по
основным видам энергетических сооружений; использовать программы расчетов параметров
энергетических установок; владеть навыками использования информационных технологий в области
возобновляемой энергетики.
Руководитель программы: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Информационные технологии и автоматика
MO 4310 Маркетинг және өткізу
Пререквизеттері: Экономика және бизнес, Педагогикалық менеджмент кәсіптік білім беру
жүйесіндегі, Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау, Бизнес-жоспарлау.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет.
Оқудың мақсаты:қазіргі заманғы маркетинг негіздері, маркетинг тұжырымдамалары және
нарықтық үрдістер студенттерінің теориялық дамуы; Маркетингтік зерттеулер жүргізу үшін
практикалық дағдыларды меңгеру: маркетингтік ақпаратты жинау, талдау және түсіндіру, өнімнің
бәсекеге қабілеттілігін бағалау және тұтынушыларды зерттеу; нарықтық жағдайды сипаттайтын және
нарық жағдайының дамуын сипаттайтын тұжырымдар жасау, сондай-ақ үнемі өзгеретін жағдайларда
маркетингтік шешімдер қабылдау модельдерін енгізу; менеджмент және маркетинг саласындағы
қызметтің мазмұны мен мәнін түсіну.
Курстың қысқаша мазмұны: сауада маркетинг тұжырымдамасы, маркетингтік зерттеулер
жүйесі. Өнім, өнім саясаты. Баға және баға белгілеу. Байланыс саясаты. Сауда саласында
маркетингтің өзіндік түрлері. Маркетингті басқару. Маркетингтік технологиялардың тиімділігін
бағалау.
Оқыту нәтижесі:Маркетингтік зерттеулер әдістерін білу; маркетингтік ақпаратты, тауар
нарығының конъюнктурасын талдай білу; маркетингтік қызмет саласындағы жобаларды дамыту
қабілетіне ие болу.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Ақпараттық технологиялар және автоматика
MS 4310 Маркетинг и сбыт
Пререквизиты: Экономика и бизнес, Педагогический менеджмент в системе
профессионального обучения, Оценка эффективности предпринимательской деятельности, Бизнеспланирование.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Профессиональная деятельность.
Цель изучения:теоретическое освоение студентами основ современного маркетинга,
маркетинговых концепций и рыночных процессов; приобретение практических навыков проведения
маркетинговых исследований: сбора, анализа и интерпретации маркетинговой информации, оценки
конкурентоспособности товара, изучения потребителей; формирования выводов, характеризующих
состояние и развитие рыночной ситуации, а также реализации моделей принятия маркетинговых
решений в постоянно меняющихся условиях; - понимание содержания и сущности мероприятий в
области управления и организации маркетинга.
Краткое содержание курса: концепция маркетинга в торговле. Система маркетинговых
исследований. Товар, товарная политика. Ценообразование и ценовая политика. Коммуникационная
политика. Характеристика видов маркетинга в сфере торговли. Управление маркетингом. Оценка
эффективности маркетинговых технологий.
Результаты обучения: знать методы маркетинговых исследований; уметь анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; владеть способностью разрабатывать
проекты в области маркетинговой деятельности.
Руководитель программы: Жандарбекова Д.Д.
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Кафедра: Информационные технологии и автоматика
MRN 4311 Мехатроника және робототехника негіздері
Пререквизеттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде),
Компьютерлік жобалау жүйелері элементтерімен конструкциялау, Машина бөлшектері және
құрастыру негіздері, Қазіргі технологияларын кәсіби оқытуда, Жиһаздың конструкциясы және
дизайны, Оқушылардың шығармашылық техникалық элементтері және үлгілеу, макеттеу және
жобалау, Мехатроника және робототехника негіздері.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Механикалық және робототехникалық модульдер мен жүйелерді басқару үшін
мехатроникалық және робототехникалық жүйелер мен жүйелерді талдау және синтездеу саласындағы
ғылыми-зерттеу жұмыстары мен шығармашылық инновациялар бойынша теориялық және
практикалық білімдер мен дағдыларды қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Механикалық және робототехникалық жүйелердің
(ақпараттық, электромеханикалық, электрогидроэлектрлік, электрондық компоненттері мен
компьютерлік қондырғылар) компоненттерін пайдалану және математикалық сипаттау принциптері;
жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдарын білу; қазіргі заманғы ақпараттық қоғамды дамытудағы
ақпараттың мәні мен маңыздылығын білу.
Оқыту нәтижесі: Мехатрондық және робототехникалық жүйелердің құрамдас бөліктерінің
іс-әрекеттері мен математикалық сипаттамаларының принциптерін білу. жаратылыстану-ғылыми
пәндердің негізгі заңдарын білу. Қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның мәнін және ақпаратты
дамытуын білу. Автоматты басқару теориясының әдістерімен кәсіби объектілері құрамдас бөліктер
қызметінің математикалық моделін жасай білу. Мехатрондық және робототехникалық жүйелер
құрамдас бөліктерінің үшін іс-әрекеттері мен математикалық сипаттамасының қажетті үлгілерін құру
принциптерін қолдана білу. Механикалық тораптардын кинематикалық, беріктік есептеулерін,
бағалау дәлдігін жүргізе білу.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OMR 4311 Основы мехатроники и робототехники
Пререквизиты:
Информационно-коммуникационные
технологии
(на
англ.языке),
Конструирование с элементами системы автоматизированного проектирования, Основы
конструирования и детали машин, Современные технологии в профессиональном обучении,
Конструирование и дизайн мебели, Моделирование, макетирование, проектирование и элементы
технического творчества учащихся, Основы мехатроники и робототехники.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Подготовить специалистов имеющих теоретические и практические знаний и
навыки научно-исследовательской работе и творческой инновационной деятельности в области
анализа и синтеза мехатронных и робототехнических систем и си- стем управления мехатронными и
робототехническими модулями и системами.
Краткое содержание курса: Принципы действия и математического описания составных
частей ме-хатронных и робототехнических систем (информационных, электромеханических,
электрогидравлических, электронных элементов и средств вычислительной техники); знать основные
законы естественнонаучных дисциплин; знать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества.
Результаты обучения: Знание принципов действия и математического описания составных
частей мехатронных и робототехнических систем. Знание основных законов естественнонаучных
дисциплин. Знание сущности и значения информации в развитии современного информационного
общества. Умение разрабатывать математические модели
составных частей объектов
профессиональной деятельности методами теории автоматического управления. Умение применять
необходимые для построения моделей знания принципов действия и математического описания
составных частей мехатронных и робототехнических систем. Умение проводить кинематические,
прочностные расчеты, оценки точности механических узлов.
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Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TMOA 4311 Техникалық модельдеу оқытудың әдістемесі
Пререквизиттер: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде),
Салалық материалтану және конструкциялық материал, Материалды өңдеу технологиясы
практикумы 1 (сала бойынша), Қазіргі технологияларын кәсіби оқытуда, Оқушыларға кәсіптік білім
беруді үйымдастыру.
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет.
Оқу Мақсаты: Білім алушылардың оқыту әдістемесі саласында білім алуы, озық тәжірибені
жинақтау отандық және шетелдік зерттеушілерді оқыту әдістемесі. Еңбекке деген махаббат пен еңбек
адамдарын құрметтеуге баулу; оқушыларды адам мен жалпы қоғам өмірінің түрлі салаларында
қазіргі заманғы техникалық үлгілеу негіздерімен таныстыру. Мамандықты саналы таңдауға шақыру
және бастапқы кәсіби дайындық алу.
Курстың қысқаша мазмұны: Техникалық моделдеу және дизайнның мәні. Көркемдік
дизайн принциптерін ескере отырып, жобаның дамуы туралы негізгі ақпарат. Дизайн және
моделдеуді оқытудың ерекшеліктері мен әдістері. Модельдер мен техникалық құралдарды өндіруге
арналған жабдықтар, материалдар мен бұйымдар. Жеңіл өңделген материалдардан және
дизайнерлердің бөліктерінен модельдер жасау. Автоматты үлгілеу. Ауылшаруашылық машиналары
мен қондырғыларын имитациялау. Авиа модельдеу.
Оқу нәтижелері: Мектеп оқушыларына техникалық шығармашылық және кәсіби бағдар
беруді дамыту үшін әлеуметтік-педагогикалық негіздерді білу. Техникалық және технологиялық
білімнің, дағды мен қабілеттердің қалыптасуының физиологиялық негіздерін білу, балалардың
техникалық ойлау қабілетін дамыту. Техникалық шығармашылыққа арналған типтік жабдықтарды
білу. Оқу материалдарын сыныптан тыс жұмыс мақсатына және оқушылардың жасына сәйкес
таңдауға, өңдеуге және игеруге қабілеттілігі техникалық шығармашылық және кәсіптік бағдар беруді
дамытудың жұмыс әдістерін ұтымды пайдалану болып табылады. Балалармен және олардың атааналарымен қарым-қатынас жасаудағы әріптестердің, қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкерлердің
дұрыс педагогикалық жүйесін құру.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MPTM 4311 Методика преподавания технического моделирования
Пререквизиты:
Информационно-коммуникационные
технологии
(на
англ.языке),
Отраслевое материаловедение и технология конструкционных материалов, Практикум по технологии
обработки материалов 1 (по профилю), Современные технологии в профессиональном обучении,
Организация профильного обучения школьников.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Получение обучающимися знаний в области методики преподавания,
обобщение передового опыта методик преподавания отечественных и зарубежных исследователей.
Привитие любви к труду и уважения к людям труда; ознакомление учащихся с основами
современного технического моделирования в различных сферах жизнедеятельности человека и
общества в целом. Побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной
профессиональной подготовки.
Краткое содержание курса: Сущность технического моделирования и конструирования.
Основные сведения о разработке проекта с учетом принципов художественного конструирования.
Особенности и методы обучения конструированию и моделированию. Оборудование, материалы и
изделия для изготовления моделей и технических устройств. Изготовление моделей из легко
обрабатывающихся материалов и деталей конструкторов. Авто моделирование. Моделирование
сельскохозяйственных машин и орудий. Авиа моделирование.
Результаты обучения: Знание социально-педагогических основ развития технического
творчества и профориентации школьников. Знание физиологических основ формирования техникотехнологических знаний, умений и навыков, развития технического мышления способности детей.
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Знание типового оборудования для занятий по техническому творчеству. Умение отбирать,
перерабатывать и располагать учебный материал в соответствии с целями, задачами внеклассной
работы и возрастом школьников, рационально использовать в работе методы развития технического
творчества
и
профориентации.
Устанавливать
правильные
педагогические
системы
взаимоотношений с детьми и их родителями коллегами по работе, работниками шествующими по
связи с общественностью.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TShUU 4221 Техникалық шығармашылық үйірмелер ұйымдастыру
Пререквизиттер: Машина бөлшектері және құрастыру негіздері, Материалды өңдеу
технологиясы практикумы 1 (сала бойынша), Қазіргі технологияларын кәсіби оқытуда, Оқушыларға
кәсіптік білім беруді үйымдастыру.
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік, Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан,
Кәсіби қызмет.
Мақсаты: оқушылардың зияткерлік, шығармашылық қабілеттерін қолдау, ғылыми-зерттеу
мүдделерін. Ұсыну және жүзеге асыру, ғылыми зерттеулерге шығармашылық идеяларды жасау және
ғылыми жұмыстар мен жобалар.
Курстың қысқаша мазмұны: дамыту Әдістемесі оқушылардың
техникалық
шығармашылығы. Ағашпен жұмыс. Жұмыс металдармен, Әрлеу Жұмыстары әйнекпен Сызба,
белгілеу және бақылау-өлшеу құрал-саймандары.
Оқыту нәтижелері: Архитектура, халықтардың мәдени тарихы, олардың дәстүрлері мен
әдет-ғұрпы саласындағы қазіргі заманғы үрдістерді білу және түсіну. Білімді қолдану және дизайн
процесінің кезектілігін түсіну. Қоғамда және өндірістік-әлеуметтік салаға жаңа компьютерлік
технологияларды, телекоммуникациядағы технологиялық жетістіктерді енгізу және бұқаралық
ақпарат құралдарының жекелеген және жаппай сана-сезімге әсер етуі нәтижесінде үнемі өзгеріп
отыратын қоғамдағы және дизайнерлік шекараларда рөлі туралы түсінік алу. Құрастырылған
өнімдердің жоғары сапасын қалыптастыру және қамтамасыз ету, олардың ауқымын жаңарту және
кеңейту мәселелерін шешу үшін шығармашылық және техникалық негізделген. Анықтамалық
кітаптармен жұмыс істеу дағдысына ие болыңыз.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OKTT 4221 Организация кружков технического творчества
Пререквизиты: Основы конструирования и детали машин, Практикум по технологии
обработки материалов 1 (по профилю), Современные технологии в профессиональном обучении,
Организация профильного обучения школьников.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Государственный экзамен по
специальности, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Развитие интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научноисследовательских интересов. Выдвижение и реализация в научных исследованиях творческих идей
и создание научных работ и проектов.
Краткое содержание курса: Методика развития технического творчества учащихся. Работа с
древесиной. Работа с металлами. Отделка. Работа со стеклом. Чертеж, разметка и контрольноизмерительный инструмент.
Результаты обучения: Знание и понимание современной тенденции в области архитектуры,
истории культуры народов, их традиций, обычаев. Применение знаний и пониманий
последовательности процесса проектирования. Иметь представление о роли в обществе и границах
дизайн–деятельности, которая постоянно изменяется в результате внедрения в производственную и
социальную сферу новых компьютерных технологий, технических достижений в области
телекоммуникаций, усиления воздействия средств массовой информации на индивидуальное и
массовое сознание. Творчески и технически обосновано решать задачи по формированию и
обеспечению высокого качества проектируемых изделий, обновлению и расширению их
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ассортимента. Иметь навыки работы со справочной литературой.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
STOI-shA 4221 Сабақтан тыс өткізілетін іс-шара әдістемесі
Пререквизиттер: Машина бөлшектері және құрастыру негіздері, Материалды өңдеу
технологиясы практикумы 1 (сала бойынша), Қазіргі технологияларын кәсіби оқытуда, Оқушыларға
кәсіптік білім беруді үйымдастыру.
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік, Өндірістік, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу
және қорғау, Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан.
Мақсаты: Сатып алу-білімдерді құру үшін бағдарламалар факультативтер, элективті курстар
мен үйірмелер ашық.
Курстың қысқаша мазмұны: Сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстар, оны өткізу
әдістемесі. Өткізу әдістемесі сыныптан тыс жұмыс, оқушылармен, артта қалған елдің басқа
бағдарламалық материалды зерделеу. Өткізу әдістемесі факультативтер нысаны ретінде сыныптан
тыс жұмыстар. Өткізу әдістемесі үйірме нысаны ретінде сыныптан тыс жұмыстар. Әдістемесі
олимпиада өткізу. Түрлері олимпиадалар үшін жоғары сынып оқушыларын дайындау әдістемесі
оқушыларды. Өткізу әдістемесі ғылыми-практикалық конференциялар өтті.
Оқыту нәтижелері: Білу құру ерекшеліктері бағдарламалар факультатив, элективті
курстардың және үйірме сабақтары жалпы білім беру және бейіндік орта мектепте. Білу өз бетінше
бағдарламасын әзірлеп, факультативтер, элективті курстар және үйірмелер білім беру және бейіндік
мектептерде. Меңгеруі негізгі әдістемелік тәсілдерін ұйымдастыру және өткізу факультативтік
пәндер, үйірмелік сабақтар жалпы білім беру және бейіндік орта мектепте.
Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т.
Кафедра: Есеп және қаржы.
MPVM 4221 Методика проведения внеклассных мероприятий
Пререквизиты: Основы конструирования и детали машин, Практикум по технологии
обработки материалов 1 (по профилю), Современные технологии в профессиональном обучении,
Организация профильного обучения школьников.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Производственная, Написание и
защита дипломной работы, Государственный экзамен по специальности.
Цель изучения: Приобрести знания для построения программ факультативов, элективных
курсов и кружков занятий в школах.
Краткое содержание курса: Внеклассная и внешкольная работа, методика ее проведения.
Методика проведения внеклассной работы с учащимися, отстающими от других в изучении
программного материала. Методика проведения факультативов как формы внеклассной работы.
Методика проведения кружков как формы внеклассной работы. Методика проведения олимпиад.
Виды олимпиад для старшеклассников, методика подготовки учащихся к участию в них. Методика
проведения научно-практических конференций школьников.
Результаты обучения: Знать особенности построения программ факультативных,
элективных курсов и кружковых занятий в общеобразовательной и профильной школе. Уметь
самостоятельно разрабатывать программы факультативов, элективных курсов и кружков в
образовательной и профильной школах. Владеть основными методологическими приемами
организации и проведения факультативных, элективных курсов, кружковых занятий в
общеобразовательной и профильной школе.
Руководитель программы: Кадырова Г.Т.
Кафедра: Учета и финансов.
OShTEUMZh 4222 Оқушылардың шығармашылық техникалық элементтері және үлгілеу,
макеттеу және жобалау
Пререквизиттер: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде),
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Машина бөлшектері және құрастыру негіздері, Материалды өңдеу технологиясы практикумы 1 (сала
бойынша), Қазіргі технологияларын кәсіби оқытуда, Оқушыларға кәсіптік білім беруді үйымдастыру.
Постреквизиттер: Жалпы мәдени құзыреттілік, Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет.
Мақсаты: студенттерге теориялық білім және тәжірибелік дағдыларды әзірлеу және қолдану
дағдыларын модельдеу және жобалау; дағдыларын қалыптастыру қабылдау және іске асыру басқару
шешімдер.
Курстың қысқаша мазмұны: Мәні техниканы адамдардың өмірі. Техникалық құрастыру.
Модель және модельдеу. Техникалық шығармашылық. Дамыту әдістемесі оқушылардың техникалық
шығармашылығы.
Оқыту нәтижелері: Әзірлеуі тиіс перспективалық және ағымдағы жоспарлары-сабақ
конспектілері және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету оларға. Білу және түсіну қазіргі заманғы
тенденциялары туралы сәулет, өнер және дизайн, тарих, мәдениет халықтар, олардың салтдәстүрлерін, әдет-ғұрпы. Шарлау барысында үнемі өзгеріп отыратын қажеттіліктерін қоғам. Білдіру
пікірлерді саласындағы жаңа үрдістер сәулет, өнер және дизайн, тарих, мәдениет халықтар, олардың
салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрпы. Болуы туралы түсінік шекарасы мен қоғамдағы ролі дизайн–қызмет, ол
үнемі өзгереді енгізу нәтижесінде өндірістік және әлеуметтік саласына жаңа компьютерлік
технологияларды, техникалық жетістіктерді, телекоммуникация ықпалын күшейту, бұқаралық
ақпарат құралдарының жеке және бұқаралық сана. Дағдысы болуы керек: анықтамалық
әдебиеттермен жұмыс.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау.
MMPETTU 4222 Моделирование, макетирование, проектирование и элементы технического
творчества учащихся
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке), Основы
конструирования и детали машин, Практикум по технологии обработки материалов 1 (по профилю),
Современные технологии в профессиональном обучении, Организация профильного обучения
школьников.
Постреквизиты: Общекультурные компетенции, Общепрофессиональные компетенции,
Профессиональная деятельность.
Цель изучения: сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в
разработке и применении навыков для моделирования и проектировании; сформировать навыки
принятия и реализации управленческих решений.
Краткое содержание курса: Значение техники в жизни людей. Техническое
конструирование. Модель и моделирование. Техническое творчество. Методика развития
технического творчества учащихся.
Результаты обучения: Разрабатывать перспективный и текущие планы-конспекты занятий и
учебно-методическое обеспечение к ним. Знание и понимание о современных тенденциях в области
архитектуры, искусства и дизайна, истории культуры народов, их традиций, обычаев.
Ориентироваться в процессе постоянно изменяющихся потребностей общества. Выражение
суждений о современных тенденциях в области архитектуры, искусства и дизайна, истории культуры
народов, их традиций, обычаев. Иметь представление о роли в обществе и границах дизайн–
деятельности, которая постоянно изменяется в результате внедрения в производственную и
социальную сферу новых компьютерных технологий, технических достижений в области
телекоммуникаций, усиления воздействия средств массовой информации на индивидуальное и
массовое сознание. Иметь навыки работы со справочной литературой.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения.
EK 4309 Еңбекті қорғау
Пререквизиттері: Сызба және сызбалы геометрия, Сызбалы геометрия, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Инженерлік графика, Машина бөлшектері және
құрастыру негіздері, Компьютерлік жобалау жүйелері элементтерімен конструкциялау, Көтергіш
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кондырғылар, Өзара ауыстырымдылық негіздері.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: «Еңбекті қорғау» пәнінің негізгі мақсаты: қауіпсіздіктің,зиянсыздықтың
негіздерін және жұмыскердің барынша өнімділігін қамтамасыз етудің еңбек жағдайларын бағалаудың
теориялық және практикалық негіздерін менгерген мамандарды дайарлау.
Курстың қысқаша мазмұны: Өндірісте еңбек қорғауды, еңбек қорғау-дың әлеуметтік және
экономикалық мәселелері бойынша басқару жұйесін, негізгі зиянды және қауіпті өндірістік
факторлардың сипаттамасын біліуі; кауіпті және зиянды өндірістік факторла-рды өлшеуге және
бақылауға арналған аспаптарды,аппаратуралар мен жабюдықт-арды қолдану әдістерінен тәжрибелері
болу.
Оқыту нәтижесі: Адам қоршаған орта қауіп, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы
Қазақстан Республикасының негізгі заңдарын және нормативтік құжаттарды білу. төтенше сипаттағы
жағдайды шешу нақты әдісін таңдау және қолдану тұжырымдау және негіздеу қабілетті болуы.
Құтқару және басқа да шұғыл операцияларды жоспарлау және қатысу дағдылары болу керек.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау

OT 4309 Охрана труда
Пререквизиты: Черчение и начертательная геометрия, Начертательная геометрия,
Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке), Инженерная графика, Основы
конструирования и детали машин, Конструирование с элементами системы автоматизированного
проектирования, Подъемные установки, Основы взаимозаменяемости.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Формирование систематических знаний в области охраны труда, а так же
приобретение навыков создания безопасных и безвредных условий труда и жизнедеятельности.
Краткое содержание курса: Введение. Правовые и нормативные основы охраны труда.
Организационные основы охраны труда. Гигиена труда и производственная санитария. Меры
безопасности при монтаже и эксплуатации производственного оборудования. Пожарная
безопасность.
Результаты обучения:Знать основные законы РК и нормативные документы в области
охраны труда, опасности среды обитания человека. Понимать и иметь представление: о
законодательной и нормативной базе в области охраны труда, действующей в РК; об условиях и
факторах, влияющих на здоровье и работоспособность работников в процессе их трудовой
деятельности. Иметь навыки эффективного использования знаний и умений в области охраны труда.
Уметь разрабатывать мероприятия по повышению охраны труда на производстве.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
SKKKN 4310 Станоктардың қосалқы құралдарының құрастыру негіздері
Пререквизиттер: Сызба және сызбалы геометрия, Сызбалы геометрия, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Инженерлік кесте және компьтерлік моделдеу,
Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау, Бизнес-жоспарлау, Машина бөлшектері және құрастыру
негіздері, Компьютерлік жобалау жүйелері элементтерімен конструкциялау, Көтергіш кондырғылар,
Өзара ауыстырымдылық негіздері.
Постреквизиттер: Жалпы кәсіби біліктілік, Кәсіби қызмет.
Мақсаты: Пәндерді оқыту мақсаты - білімді беру, станоктардың құрастырылуында, машина
жасау мен басқаруға арналған қондырғыларда және өңдеу технологиясында қолданылатын
құрылғыларда дағдыларды қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Классификациясы құрылғылар. Дайындамаларды орнату және
айлабұйымдарды орнату элементтері. Конструкция орнату элементтері. Бекіту дайындама мен
қысқыш құрылғылар (элементтері) құрылғылар. Қысқыш механизмдері. Установочно-қысқыш
тетіктері (УЗМ). Механикаландырылған жетектері құрылғылар. Құрылғылар, үйлестіруші ереже
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кескіш құралды. Қосалқы құрылғылардың элементтері. Технологиялық жабдықтарды жобалау.
Оқыту нәтижелері: Білу станок құрылғылардың принциптерін бекіту бөлшектері мен
элементтері оларды орнату үшін. Білу, шешім қабылдау байланысты дұрыс таңдау құралдар және
оның элементтерін, сондай-ақ жаңа конструкцияларын есептеу құрылғылар. Білдіру пікірлерді таңдау
дұрыстығы тетіктер және оның элементтері жағдайында дайындалған бөлшектер; негізінде алдыңғы
қатарлы ғылыми-техникалық жетістіктерді өңдеу материалдарды кесумен бойынша шешім
қабылдауға шарттары мен режимдері операциялық технологиялар механикалық өңдеу. Ұйымдастыра
білу көшу әзірлеу жекелеген конструкцияларын стандарттау нысаналы кешендер мен жүйелерді
жабдықтау, жетілдіру және стандарттау әдістерін жоспарлау және енгізу, жаңа технологиялық
жабдықты игеру мен бұйымдарын өндіру кәсіпорындары.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OKSP 4310 Основы конструирования станочных приспособлений
Пререквизиты: Черчение и начертательная геометрия, Начертательная геометрия,
Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке), Инженерная графика и
компьютерное моделирование, Оценка эффективности предпринимательской деятельности, Бизнеспланирование, Основы конструирования и детали машин, Конструирование с элементами системы
автоматизированного проектирования, Подъемные установки, Основы взаимозаменяемости.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Целью преподавания дисциплины является дать знания, привить навыки
конструирования станочных, инструментальных и контрольно- измерительных устройств и
приспособлений, применяемых в технологии механической обработки.
Краткое содержание курса: Классификация приспособлений. Установка заготовок и
установочные элементы приспособлений. Конструкции установочных элементов. Закрепление
заготовок и зажимные устройства (элементы) приспособлений. Зажимные механизмы. Установочнозажимные механизмы (УЗМ). Механизированные приводы приспособлений. Устройства,
координирующие положение режущего инструмента. Вспомогательные элементы приспособлений.
Проектирование технологической оснастки.
Результаты обучения: Знание станочных приспособлений, принципов закрепления детали и
элементов для их установки. Умение принятия решений связанных с правильным выбором
приспособления и его элементов, а также расчет новых конструкций приспособлений. Выражение
суждений о правильности выбора приспособления и его элементов в условиях изготовления детали;
на основании передовых научно-технических достижений в области обработки материалов резанием
принимать решения по условиям и режимам операционных технологий механической обработки.
Умение организовать переход от разработки отдельных конструкций к стандартизации целевых
комплексов и систем оснастки, совершенствование и стандартизация методов планирования и
внедрения новейшей технологической оснастки и освоения производства изделий на предприятиях.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
NG 1201 Начертательная геометрия
Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Инженерная графика, Практикум по технологии обработки материалов 1, 2.
Цель изучения: Развитие пространственного представления и воображения, конструктивногеометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений
на основе графических моделей пространства.
Краткое содержание курса: Знание правил грамотного перенесения на плоскость сложной
объёмно- пространственной структуры реальных предметов. Применение знаний для решения задач,
связанных с формой и взаимным расположением пространственных фигур. Способность выражать
суждения по вопросам выполнения проектно-графических работ при проектировании систем
автоматизации, проектировании высокоэффективных средств технологического оснащения. Умение
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взаимодействовать с субъектами профессионального общения по проектированию технологических
процессов на основе графической инженерной информации. Способность к совершенствованию
имеющихся знаний для решения нестан-дартных производственных задач.
Результаты обучения: Знать теорию построения и преобразования чертежей
пространственных фгур, выполненных методом прямоугольного проецирования. Иметь навыки
решения графическим способом задач, связанных с формой и взаимным расположением
пространственных фигур; уметь определять форму детали по чертежу, строить аксонометрические
проекции деталей. Иеть готовность сформулировать проблему и способность убедительно показать
пути её решения; уметь аргументровать выполнение проектно-графических работ при
проектировании систем автоматизации, проектровании высокоэффективных средств
технологического оснащения. Уметь применять полученные знания, умения и навыки
пространственного мышления для организации действий по проектировнию технологических
процессов изготовления оборудования, оснастки, инструмента. Иметь достаточную подготовку для
самостоятельного поиска информации для решения конструкторских задач и разрботки новой
конструкторской документации, для дальнейшего изучения общеинженерных и спецальных
технических дисциплин; уметь совершенствовать полученные знания в решении задач с
применением современных методов автоматизированного проектирования.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
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ЖЫЛУ ЭНЕРГЕТИКА
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
Академиялық дәрежесі: 6В07109 – Теплоэнергетика білім беру бағдарламасы
бойынша техника және технологиялар бакалавры (5В071700 – Теплоэнергетика мамандығы
бойынша техника және технологиялар бакалавры)
Академическая степень: бакалавр техники и технологий по образовательной
программе 6В07109 - Теплоэнергетика (бакалавр техники и технологий по специальности
5В071700-Теплоэнергетика)
В рамках специальности 5В071700 – Теплоэнергетика студентам предлагается на выбор
две
образовательные
траектории:
«Промышленная
теплоэнергетика»
и
«Теплоэнергетические системы и сети в ЖКХ».
1 2020-2021 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ/ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧ.
ГОД
1.1 1 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 1 курса
Цикл

Модулі/ Модуль

Код

Пән атауы/
Наименование дисциплины

1 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
Әлеуметтік
коммуникативтік
және мәдениетін/
Қазақстанның
қазіргі
заманғы
тарихы/
Kkzt/ SIK1101
Социальная
Современная история Казахстана
коммуникативность и
культура
Әлеуметтік-саяси
білімнің модулі/
Психология.Мәдениеттану/
Психология.
ЖБ
PM/ PK 1102
Модуль социальноКультурология
П/
ООД политических знаний
ShT/ IYa/ 1103
Шетел тілі/ Иностранный язык
(1)
Тілдегі/ Языковой
K(О)T/
K(R)Ya/ 1104 Қазақ(орыс) тілі/ Казахский (русский) язык
(1)
Дене шынықтыру/
DSh/ FK 1108 Дене шынықтыру/ Физическая культура
Физическая культура
ЖОО компоненті/ Вузовский компонент
БП/
Нақты ғылымдар/
Mat/ Mat 1201 Математика/ Математика
БД
Точные науки
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
ЖБП/
Кәсіпкерлік
KNK/ OLP Көшбасшылықтың негіздері және кәсіпкерлік/
ООД
экономикалық
1112
Основы лидерства и предпринимательство
негіздері/
Экономические
Кәсіпкерлік
қызмет/
Предпринимательская
KK/ PD 1112
основы
деятельность
предпринимательства
2 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
ShT/ Iya 1103
ООД
Тілдік/ Языковой
Шетел тілі / Иностранный язык
ОК
(II)

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов
21

5

4

5
5
2
4
4
5

5

21
5
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K(O)T/ K(R)Yа
Қазақ(орыс) тілі/ Казахский (русский) язык
1104 (II)
Әлеуметтік
коммуникативтік
және мәдениетін/
AKT/ IKT1105
Социальная
коммуникативность и
культура
Әлеуметтік-саяси
білімнің модулі/
SA/ PS 1106
Модуль социальнополитических знаний

5

Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар
(ағылшын
тілінде)/
Информационнокоммуникационные технологии (на англ.языке)

5

Саясаттану.
Политология.Социология

4

Әлеуметтану/

Дене шынықтыру/
DSh/ FK 1109 Дене шынықтыру/ Физическая культура
Физическая культура
БД
ВК

ООД
КВ

2

ЖОО компоненті / Вузовский компонент
MN/ OM 1202 Механика негіздері/ Основы механики
Нақты ғылымдар/
KPO/ PPY
Точные науки
Оқу/ Учебная
1204
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
AOKOT/
негіздері/
Основы
безопасности
OBZhОТ 1112
жизнедеятельности и охрана труда
Жалпы эллективті/
Обще элективный

6
5
1
3

Din/ Rel 1112 Дінтану/ Религиоведение
ETD/ EUR
1112
Gen/ Gen 1112
OMSHN/
ORZh 1203

Экология және тұрақты даму/ Экология и
устойчивое развитие
Гендерология/ Гендерология
Өсімдік және мал шаруашылық негіздері/ Основы
растениеводства и животноводства

3

1.2 2 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 2 курса

Цикл

Модулі/ Модуль

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов

Пән атауы/
Наименование дисциплины

Код
3 СЕМЕСТР

Міндетті компонент/ Обязательный компонент

7

Әлеуметтік-саяси
білімнің
модулі/Модуль
Fil/ Fil 2107 Философия/ Философия
ООД
социальноОК
политических знаний
Дене шынықтыру/
DSh/FK 1110 Дене шынықтыру/ Физическая культура
Физическая культура

5

2

ЖОО компоненті / Вузовский компонент

БД
ВК

Жылумаңызалмасу
және сұйық
механикасы/
Тепломассообмен и
механика жидкости
Нақты ғылымдар/
Точные науки

ZhTTN/ ТОТ Жылу
техникасының
теориялық
2205
Теоретические основы теплотехники
TEN/ OTE
2206

8
негізі/

Термодинамика және электродинамика негіздері/
Основы термодинамики и электродинамики

5

3
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Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору

15

«Өнеркәсіптік жылуэнергетика» білім беру бағдарламасы / Образовательная траектория
«Промышленная теплоэнергетика»

15

ZhEK/ VIE Жаңартылатын энергия көздері/ Возобновляемые
2207
источники энергии
Жылуэнергетикалық
құрылғылар/
Теплоэнергетическое
Жылумен
қамтамасыз
ету
шағын
ZhKEShKDEE
оборудование
кәсіпорындардың дәстүрлі емес энергия көздері/
K/ TMPNIE
Теплоснабжение
малых
предприятий
2207
нетрадиционными источниками энергии
БД
Электротехника
және
электроника/
EE/ EE 2208
КВ
Электротехника и электроника
Электротехника, электроника және автоматика
ЕЕАN/ OEEA
негізі/ Основы электротехники, электроники и
2208
автоматики

Автоматика және
электротехника/
Автоматика и
электротехника

ABT/ TAU Автоматтық басқарудың теориясы/ Теория
2209
автоматического управлени
ABTN/ ОTAU Автоматты басқару теориясының негізі/ Основы
2209
теории автоматического управления
«ТКШ-да теплоэнергетикалық жүйелер және желілер» білім беру бағдарламасы/
Образовательная траектория «Теплоэнергетические системы и сети в ЖКХ»
ZhEK/ VIE Жаңартылатын энергия көздері/ Возобновляемые
2207
источники энергии
Жылуэнергетикалық
құрылғылар/
қамтамасыз
ету
шағын
Теплоэнергетическое ZhKEShKDEE Жылумен
кәсіпорындардың дәстүрлі емес энергия көздері/
оборудование
K/ TMPNIE
Теплоснабжение
малых
предприятий
2207
нетрадиционными источниками энергии
Электротехника
және
электроника/
БД
EE/ EE 2208
Электротехника
и
электроника
КВ
Электротехника, электроника және автоматика
ЕЕАN/ OEEA
негізі/ Основы электротехники, электроники и
2208
автоматики

Автоматика және
электротехника/
Автоматика и
электротехника

ABT/ TAU Автоматтық басқарудың теориясы/ Теория
2209
автоматического управлени
ABTN/ ОTAU Автоматты басқару теориясының негізі/ Основы
2209
теории автоматического управления
4 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент

Дене шынықтыру/
ООД
ОК Физическая культура

DSh/FK 1111 Дене шынықтыру/ Физическая культура

ЖОО компоненті / Вузовский компонент

БД
ВК

Термодинамика/
Термодинамик

EKOОЕЕТ/
ЕUPPREE
2211

Энергетикалық қондырғы өңдірісі, өзгертілген
электрлік энергияны тарату/ Энергетические
установки производства, преобразования и
распределения электрической энергии

5

5

5

15

5

5

5

2
2
8
5

KPO/PPP 2215 Өндірістік/ Производственная

3

Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору

20
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Кәсіпкерлік
TKS/ TPS
экономикалық
2210
негіздері/
Экономические
основы
ZhМ/ PM 2210
предпринимательства
БД
КВ

Жылумаңызалмасу
және сұйық
механикасы/
Тепломассообмен и
механика жидкости

Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар/
Технологическое
Предпринимательство
и
Стартапы
Жобалық менеджмент/ Проектный менеджмент

ZhA/ Tep 2212 Жылумасса алмасу/ Тепломассообмен
ZhBN/ OT
2212
GSM/ MZhG
2214
Gug/ Gug 2214

5
Жылу беру негізі/ Основы теплопередачи

Газ және сұйық механикасы/ Механика жидкости
и газа
Гидрогазодинамика/ Гидрогазодинамика
Техникалық
термодинамика/
Техническая
TT/ TT 2213
термодинамик
Термодинамика/
Термодинамика
TTN/ OTT Техникалық термодинамика негізі/ Основы
2213
технической термодинамики
«ТКШ-да теплоэнергетикалық жүйелер және желілер» білім беру бағдарламасы/
Образовательная траектория «Теплоэнергетические системы и сети в ЖКХ»
Кәсіпкерлік
Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар/
экономикалық
TKS/ TPS 2210 Технологическое
Предпринимательство
и
негіздері/
Стартапы
Экономические
основы
ZhМ/ PM 2210 Жобалық менеджмент/ Проектный менеджмент
предпринимательства
ZhA/ Tep 2212 Жылумасса алмасу/ Тепломассообмен
ZhBN/ OT
Жылумаңызалмасу
Жылу беру негізі/ Основы теплопередачи
БД
2212
және сұйық
КВ
механикасы/
GSM/ MZhG Газ және сұйық механикасы/ Механика жидкости
Тепломассообмен и
2214
и газа
механика жидкости
Gug/ Gug 2214 Гидрогазодинамика/ Гидрогазодинамика
Термодинамика/
Термодинамика

5

TT/ TT 2213
TTN/ OTT
2213

Техникалық
термодинамика/
Техническая
термодинамик
Техникалық термодинамика негізі/ Основы
технической термодинамики

5

5

20

5

5

5

5

1.3 3 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 3 курса
Цикл

Модулі/ Модуль

Код

Пән атауы/
Наименование дисциплины

5 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
KK(O)T/
Кәсіби қазақ (орыс) тілі/ Профессиональный
БД
Тілдік/ Языковой
ОК
PK(R) Ya 3201 казахский (русский) язык
Қазандық
KKBG/ KUP Қазандық құрылғылар және бу генераторы/
ПД
құрылғылар/
ОК
3301
Котельные установки и парогенераторы
Котельные установки
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
«Өнеркәсіптік жылуэнергетика» білім беру бағдарламасы/ Образовательная траектория
«Промышленная теплоэнергетика»
Жылу энергетикасының жүйелері мен энерго
ZhEZhEK/
қолданушылары/ Теплоэнергетические системы и
Жылуэнегетикалық
TSE 3215
энергоиспользование
жүйелер/
БД
КВ Теплоэнергетические
Жылу құрылғылар жүйесінің энерго қолданысы/
ZhKZhEK/
системы
Энергоиспользование
и
системы
EST 3215
теплоэнергоснабжения

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов
8
3
5
22
22

7
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ZhTSS/ TSSh Жылу техникасының схемалары және сызбалар/
3217
Теплотехнические схемы и чертежи
Жылу энергетиканы жобалау ережені және
ZhЕZhENK/
нормаларды қолдану/ Применение норм и правил
PNPPТ 3217
при проектировании теплоэнергетики
Жылу энергетикада және жылу технологияларда
ZhEZhTEU/
энергияны
үнемдеу/
Энергосбережение
в
ETT 3303
теплоэнергетике и теплотехнологии
ПД
КВ

Жылуэнергетикалық
құрылғылар/
Теплоэнергетическое
оборудование

KKUN/ OE
3303

Қуат
көзін
үнемдеу
энергосбережения

негізі/

7

3

Основы

SDFHT/
Су дайындаудың физика-химиялық тәсілдері/
FHMPW 3304 Физико-химические методы подготовки воды
5
SD/ Vod 3304 Су дайындық/ Водоподготовка

«ТКШ-да теплоэнергетикалық жүйелер және желілер» білім беру бағдарламасы/
Образовательная траектория «Теплоэнергетические системы и сети в ЖКХ»
Жылу энергетикасының жүйелері мен энерго
ZhEZhEK/
қолданушылары/ Теплоэнергетические системы и
TSE 3215
энергоиспользование
Жылу құрылғылар жүйесінің энерго қолданысы/
ZhKZhEK/
Энергоиспользование
и
системы
EST 3215
теплоэнергоснабжения
ZhEZhS/ NTS Жылу энергетикасының жүйелерінің сенімі/
Жылуэнегетикалық
3216
Надежность теплоэнергетических систем
жүйелер/
БД
Жылу энергетикалық жүйенің сенім көрсеткіші
КВ Теплоэнергетические
ZhEZhSKAN/ және анықтама негізі/ Основы определения и
системы
OOPNTS 3216 показатели
надежности
теплоэнергетических
систем
ZhTSS/ TSSh Жылу техникасының схемалары және сызбалар/
3217
Теплотехнические схемы и чертежи
Жылу энергетиканы жобалау ережені және
ZhЕZhENK/
нормаларды қолдану/ Применение норм и правил
PNPPТ 3217
при проектировании теплоэнергетики
6 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
БД
ОК
ПД
ОК

7

8

7

6

Кәсіби - бағдарланған шет тілі/ Профессиональноориентированный иностранный язы

3

Қазандық
ZhKK/ NTD Жылу қозғалтқыштары және қоздырғыштар/
құрылғылар/
3302
Нагнетатели и тепловые двигатели
Котельные установки

3

Тілдік/ Языковой

K-bShT/ PoIYa 3202

Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
«Өнеркәсіптік жылуэнергетика» білім беру бағдарламасы/ Образовательная траектория
«Промышленная теплоэнергетика»

БД
КВ

22

Жылуэнегетикалық EM/ EM 3218 Электрлік машиналар/ Электрические машины
жүйелер/
Теплоэнергетические
Электрические машины және турбиналар жылу
EMTZhE/
системы
электрстанцияларының/ Электрические машины и
EMTTE 3218
турбины тепловых электростанций

24
24

3

Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды

ПД Жылу технологиясы/ OZhET/ SPRE
тарату/ Системы производства и распределения
КВ
Теплотехнология
3305

3

энергоносителей
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KKOK/ EP
3305
ZhTPO/ TPU
3306
ZhAKEKN/
OKRTO 3306
OZhAS/ SST
3307
SOZhN/ OGT
3307
BShGTE/
PGTE 3308
GTAZhPKZhE/
PRKTRGA
3308

Қуат
қөздері
және
оларды
қолдануы/
Энергоносители и их применение
Жылу технологиясының процесстері және орнату/
Теплотехнологические процессы и установки
Жылу алмасу құралдарының есебі және құрастыру
негіздері/ Основы конструкции и расчета
теплообменного оборудования
Отын жағудың арнаулы сұрақтары/ Спецвопросы
сжигания топлива
Сұйық отынның жану негізі/ Основы горения
топлива
Бу
шығаратын
және
газдық
турбиндер,
энергоблоктар/ Паровые и газовые турбины,
энергоблоки
Газ турбиндер агрегаттарының жұмыс принципі,
құрылымы және жылу есептеуі/ Принцип работы,
конструкция и тепловой расчет газотурбинных
агрегатов

Материалтану және Mat/ Mat 3219 Материалтану/ Материаловедение
автоматтандырылған
БД
жүйені қолдану/
Жылу
энергетикасындғы
конструкциялық
КВ Материаловедение и ZhEKM/ KMT
материалдар/ Конструкционные материалы в
3219
автоматизированные
теплоэнергетике
системы управления
«ТКШ-да теплоэнергетикалық жүйелер және желілер» білім беру бағдарламасы/
Образовательная траектория «Теплоэнергетические системы и сети в ЖКХ»

ПД Жылу технологиясы/
КВ
Теплотехнология

БД
КВ

Материалтану және
автоматтандырылған
жүйені қолдану/
Материаловедение и
автоматизированные
системы управления

Ғимараттың және ғимараттың жылының жүйесінің
GGZhZhM/
модернизациясы/ Модернизация тепловых систем
MTSZS 3305
зданий и сооружений
KKOK/ EP Қуат
қөздері
және
оларды
қолдануы/
3305
Энергоносители и их применение
ZhTPO/ TPU Жылу технологиясының процесстері және орнату/
3306
Теплотехнологические процессы и установки
Жылу алмасу құралдарының есебі және құрастыру
ZhAKEKN/
негіздері/ Основы конструкции и расчета
OKRTO 3306
теплообменного оборудования
GZhZhK/
Ғимараттарды
жобалау
жылу
қорғау/
PTZZ 3307 Проектирование тепловой защиты зданий
SOZhN/ OGT Сұйық отынның жану негізі/ Основы горения
3307
топлива
Ғимараттар мен құрылыстардың тұрғын үйGKTUKShEA/
коммуналдық шаруашылығында энергия аудиті/
EZSZhKH
Энергоаудит зданий и сооружений в жилищно3308
коммунальном хозяйстве
Газ турбиндер агрегаттарының жұмыс принципі,
GTAZhPKZhE/
құрылымы және жылу есептеуі/ Принцип работы,
PRKTRGA
конструкция и тепловой расчет газотурбинных
3308
агрегатов
ZhRBZhZhES/ Жұмыс режимі, баптау және жөндеу жылу электр
RRNRTES станцияларының/ Режимы работы, наладка и
3219
ремонт тепловых электрических станций
Жылу
энергетикасындғы
конструкциялық
ZhEKM/ KMT
материалдар/ Конструкционные материалы в
3219
теплоэнергетике

4

5

4

5

21

3

4

5

4

5
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1.4 4 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 4 курса
Цикл

Модулі/ Модуль

Код

Пән атауы/
Наименование дисциплины

7 СЕМЕСТР
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
«Өнеркәсіптік жылуэнергетика» білім беру бағдарламасы/ Образовательная траектория
«Промышленная теплоэнергетика»
Теплотехникалық процестер мен құрылғыларда
автоматтандырылган
жүйемен
қолдану/
TPKAZhK/
Автоматизированные
системы
управления
ASUTPU 4220
теплотехнологическими
процессами
и
Материалтану және
установками
автоматтандырылған
Жылу энергетикалық жүйелерді автоматтық
жүйені қолдану/
БД КВ
ZhEZhAR/
реттеу/
Автоматическое
регулирование
Материаловедение и
ARTS 4220
теплоэнергетических систем
автоматизированные
системы управления ESES/EPOS Энергетикалық саясат және экологиялық саясат/
4221
Энергополитика и политика окружающей среды
Энергетикалық
менеджмент/Энергетический
EM/EM 4221
менеджмент
ZhES/ TES Жылу
электр
станциялары/
Тепловые
4309
электрические станции
Жылу
электр
орталығы
және
ZhEOG/ TG
гидроэлектростанциялары/ Теплоэлектроцентрали
4309
и гидроэлектростанции
ZhEZhZh/ PTS Жылу
энергетика
жүйелерін
жобалау/
4310
Проектирование теплоэнергетических систем
Жылу электр
ZhKZh/IST Жылу құрылғылар жүйесі/ Источники систем
станциясы мен
4310
теплоснабжения
инженерлікEK/ OT 4311 Еңбекті қорғау/ Охрана труда
экономикалық/
ПД КВ
Тепловые
EKOTK/
Еңбекті қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі/
электростанции и
OTBZh 4311 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
инженерноIE/ IE 4312 Иженерлік экология/ Инженерная экология
экономический
Қоршаған
ортаның
физика
химиялық
KOFXP/
процесстері/
Физико-химические
процессы
FXPOS 4312
окружающей среды
SЕ/ EO 4313

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов
30
30

6

3

5

5

5

3

Саланың экономикасы/ Экономика отрасли

KEM/ EPM Кәсіпорын
экономикасы және менеджмент/
4313
Экономика предприятия и менеджмент
«ТКШ-да теплоэнергетикалық жүйелер және желілер» білім беру бағдарламасы/
Образовательная траектория «Теплоэнергетические системы и сети в ЖКХ»
Теплотехникалық процестер мен құрылғыларда
Материалтану және
автоматтандырылган
жүйемен
қолдану/
автоматтандырылған
TPKAZhK/
Автоматизированные
системы
управления
жүйені қолдану/
ASUTPU 4220
теплотехнологическими
процессами
и
Материаловедение и
БД КВ
установками
автоматизированные
системы управления/
Жылу энергетикалық жүйелерді автоматтық
ZhEZhAR/
Materials science and
реттеу/
Автоматическое
регулирование
ARTS 4220
automated control
теплоэнергетических систем

3
30

6
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systems

ESES/EPOS
4221
EM/EM 4221
ZhMKKZhPh/
TMTOK 4309
ZhEOG/ TG
4309
GGIZh/ ISZS
4310

Жылу электр
станциясы мен
инженерлікэкономикалық/
ПД КВ
Тепловые
электростанции и
инженерноэкономический

ZhKZh/IST
4310
KZGMZhZh/
SNPTT 4311

Энергетикалық саясат және экологиялық саясат/
Энергополитика и политика окружающей среды
Энергетикалық
менеджмент/Энергетический
менеджмент
Жылуизоляциялық материалдар мен қоршау
конструкцияларының
жылу
физикасы/
Теплоизоляционные материалы и теплофизика
ограждающих конструкций
Жылу
электр
орталығы
және
гидроэлектростанциялары/ Теплоэлектроцентрали
и гидроэлектростанции
Ғимараттың және ғимараттың инженерлік
жүйелері/ Инженерные системы зданий и
сооружени
Жылу құрылғылар жүйесі/ Источники систем
теплоснабжения
Қазіргі
заманғы
ғылыми
мәселелері
жылуэнергетика
және
жылутехнологияның/
Современные научные проблемы теплоэнергетики
и теплотехнологии

3

5

5

5

EK/ OT 4311 Еңбекті қорғау/ Охрана труда
IE/ IE 4312

Иженерлік экология/ Инженерная экология

Қоршаған
ортаның
физика
химиялық
KOFXP/
процесстері/
Физико-химические
процессы
FXPOS 4312
окружающей среды
Химиялық бақылау, жылу электр станцияларында/
ChBZhES/
Химический контроль на тепловых электрических
ChKTES 4313
станциях
KEM/ EPM Кәсіпорын
экономикасы және менеджмент/
4313
Экономика предприятия и менеджмент
8 СЕМЕСТР
Оқыту қосымша түрлері/ Дополнительные виды обучения
«Өнеркәсіптік жылуэнергетика» білім беру бағдарламасы/ Образовательная траектория
«Промышленная теплоэнергетика»
Кәсіптік практика/
ОҚТ /
Профессиональная KPO/ PPP 4405 Өндірістік/ Производственная
ДВО
практика
Кәсіптік практика/
KPDa/ PPPd
ОҚТ /
Профессиональная
Диплом алды/ Преддипломная
ДВО
4406
практика
Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау/
Қорытынды
DZhZhR/
Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан/
КА/
аттестаттау/
MBME/
NZDR/
Написание и защита дипломной работы/
ИА
Итоговая аттестация
GEPD 4408 Государственный экзамен по профилирующим
дисциплинам
«ТКШ-да теплоэнергетикалық жүйелер және желілер» білім беру бағдарламасы/
Образовательная траектория «Теплоэнергетические системы и сети в ЖКХ»
Кәсіптік практика/
ОҚТ /
Профессиональная
KPO/ PPP 4405 Өндірістік/ Производственная
ДВО
практика
Кәсіптік практика/
KPDa/ PPPd
ОҚТ /
Профессиональная
Диплом алды/ Преддипломная
ДВО
4406
практика
Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау/
Қорытынды
DZhZhR/
Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан/
КА/
аттестаттау
MBME/
NZDR/
Написание и защита дипломной работы /
ИА
/Итоговая аттестация GEPD 4408 Государственный экзамен по профилирующим
дисциплинам
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ
СИПАТТАМАСЫ/
ОПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
И
ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1 6В07109 «Жылуэнергетика» білім беру бағдарламасының
Описание образовательной программы 6В07109 «Теплоэнергетика»

сипаттамасы/

Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности
«Жылу
және
қуат»
білім
беру Выпускник
образовательной
программы
«Теплобағдарламасының түлегі ӛзінің кәсіби энергетика» может осуществлять свою профессиональную
қызметін жылуды ӛндіру және пайдалану, деятельность в сферах, включающих совокупность средств,
оның ағымдарын бақылау және энергия- способов и методов человеческой деятельности, созданных
ның әр түрін жылу, конверсиялау және для генерации и применения теплоты, управления еѐ потожылу энергиясына айналдыруға арналған ками и преобразования различных видов энергии в теплоқұралдардың, әдістер мен әдістердің ту, разработка и применение установок и систем произвожиынтығын қамтитын салаларда жүзеге дящих, трансформирующих, распределяющих и потребляасыра алады. ӛнеркәсіптік кәсіпорындар- ющих энергоносители, обеспечивающих функционировадың жұмысын қамтамасыз ететін энергия ние промышленных предприятий.
ӛндіретін, түрлендіретін, тарататын және
тұтынатын ӛсімдіктер мен жүйелерді пайдалану.
Кәсіби қызметінің объектілері/ Объекты профессиональной деятельности
Түлектің кәсіби қызметінің нысан-дары:
Объектами профессиональной деятельности выпускника
- энергетикалық жүйелер мен ке-шендер;
являются:
- жылыту желі;
- энергетические системы и комплексы;
- дәстүрлі емес және жаңартылатын
- тепловые сети;
энергия кӛздеріне негізделген электр стан- энергетические установки и комплексы на базе
циялары мен кешендер;
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
- бу және газ турбиналары, электр
- паровые и газовые турбины, энергоблоки;
қондырғылары;
- системы оборотного водоснабжения;
- суды қайта пайдалану жүйелері;
- установки, системы и комплексы очистки сточных вод;
- ақаба суларды тазарту қондырғы-лары, установки, системы и комплексы по подготовке и
жүйелері мен кешендерін; тамақ ӛнеркәсібі использованию
воды
пищевой
промышленности;
суын дайындауға және пайдала-нуға технологическое
оборудование
по
подготовке
и
арналған қондырғылар, жүйелер мен использованию
воды
испарительных
и
кешендер; суды буландыру және буға ай- паропреобразовательных установок;
налдыру қондырғыларын дайындауға және
- системы автоматического контроля и управления теплопайдалануға арналған технологиялық жаб- и
электротехническими
процессами,
установками,
дық;
системами и комплексами; нормативно-техническая
- жылу және электр процестерін, документация и системы стандартизации,
қондырғыларды, жүйелер мен кешендерді
- методы и средства испытаний оборудования и контроля
автоматты басқару және басқару жүйелері; качества отпускаемой продукции.
нормативті-техникалық құжаттама және
- установки систем кондиционирования воздуха,
стандарттау жүйелері,
тепловые насосы; установки, системы и комплексы
- жабдықты сынау әдістері мен құралдары высокотемпературной и термо-влажностной технологий,
және сатылатын ӛнімдердің сапасын химические реакторы;
бақылау.
- вспомогательное теплотехническое оборудование,
- ауа баптау жүйелерін, жылу сорғыларын тепло- и массообменные аппараты различного назначения;
орнату; жоғары температуралы және
- установки кондиционирования теплоносителей и
термиялық ылғалдылық технологиялары, рабочих тел; технологические жидкости, газы и пары;
химиялық
реакторлар,
қондырғылар, расплавы, твёрдые и сыпучие тела как теплоносители и
жүйелер мен кешендер;
рабочие тела энергетических и технологических установок.
- әр түрлі мақсаттағы жылу техникасы
- реакторы и парогенераторы атомных электростанций;
жабдықтары, жылу және масса
- установки по производству сжатых и сжиженных газов,
беру құрылғылары;
компрессорные, холодильные и криогенные установки,
салқындатқыштар
мен
жұмыс
- топливо и масла; установки, системы и комплексы по
сұйықтықтарын ауа баптау жүйелері; подготовке и использованию воды нормированного
сұйықтықтарды, газдарды және буларды качества;
ӛңдеу; балқытқыштар, қатты заттар мен
- технологические установки по подготовке и
қатты заттар жылу тасымалдаушы және использованию воды для
тепловых и атомных
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энергетикалық
және
технологиялық электростанций;
қондырғылардың жұмыс органдары.
- оборудование предочистки, ионитных и мембранных
атом
электр
станцияларының установок, технологические установки по подготовке и
реакторлары мен бу генераторлары;
использованию воды тепловых сетей и потребителей
- сығылған және сұйытылған газдар теплофикации.
ӛндіретін
қондырғылар,
компрессор,
тоңазытқыш және криогенді ӛсімдіктер;
- жанармай және май; стандартталған
сападағы
суды
дайындауға
және
пайдалануға
арналған
қондырғылар,
жүйелер мен кешендер;
- жылу және атом электр станциялары
үшін суды дайындауға және пайдалануға
арналған технологиялық қондырғылар;
- алдын-ала тазарту жабдықтары, ион
алмастырғыш
және
мембраналық
қондырғылар, жылу желілері мен жылу
тұтынушылардан суды дайындауға және
пайдалануға
арналған технологиялық
қондырғылар.
Кәсіби қызметінің нысандары/ Предметы профессиональной деятельности
Түлектердің кәсіби қызметінің пән-дері:
Предметами профессиональной деятельности выпускника
- ӛнеркәсіптік және аудандық жылу электр являются:
станциялары;
- промышленные и районные тепловые электростанций;
- жылу және су электр станциялары;
- тепловые и гидро- электростанций;
- ӛндірістік және жылыту қазандықта-ры;
- промышленные и отопительные котельные;
- когенерациялық қондырғылар;
- теплоэлектроцентрали;
- жылу технологиясы;
- теплотехнологии;
- жылу техникасының негізгі және қосалқы основное
и
вспомогательное
оборудование
жабдықтары;
теплотехнической отрасли,
- су мен отын дайындау;
- подготовки воды и топлива;
- жылу технологиясының процестері мен - процессы и аппараты теплотехнологии, электрические
аппараттары, электр машиналары мен машины и аппараты.
аппараттары.
- производство и распределение энергоносителей;
- энергияны ӛндіру және бӛлу;
- теплофикации и тепловые сети;
- жылу және жылу желілері;
автоматизированное
управление
объектами
- жылу энергетикасы және жылу тех- теплоэнергетики и теплотехнологий;
нологиясы объектілерін автоматтанды- - методы и средства моделирования и оптимизации
рылған басқару;
объектов теплоэнергетики и теплотехнологии.
- жылуэнергетикасы мен жылу технологиясын модельдеу мен оптимизациялау
әдістері мен құралдары.
Кәсіби қызметінің түрлері/ Виды профессиональной деятельности
Түлектің кәсіби қызметінің түрлері:
Видами профессиональной деятельности выпускника
- жобалау және инжиниринг;
могут быть:
- есеп айырысу және дизайн;
- проектно-конструкторская;
- ӛндірістік және технологиялық;
- расчетно-проектная;
- зерттеу;
- производственно-технологическая;
- қызмет кӛрсету және пайдалану;
- научно-исследовательская;
- құрастыру және іске қосу;
- сервисно-эксплуатационная;
- ұйымдастырушылық және басқару.
- монтажно-наладочная;
- кәсіпкерлік.
- организационно-управленческая.
- предпринимательская.
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2.2 5В071700 «Жылу энергетика» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының
сипаттамасы. «Өнеркәсіптік жылуэнергетика» - траекториясы / Описание
образовательной программы по специальности 5В071700 «Теплоэнергетика».
Траектория - «Промышленная теплоэнергетика»
Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности
Түлек келесі бағыттар бойынша өздерінің кәсіби Выпускник
может
осуществлять
свою
қызметтерін жүзеге асыруға болады:
профессиональную деятельность в следующих
- жылуэнергетика жүйесі - құралдар жиынтығы, жылу сферах:
өндіру мен қолдану үшін құрылған адам қызметінің -теплоэнергетика - часть техники, которая включает
әдістері мен тәсілдерін, оның ағымының бақылау және совокупность
средств,
способов
и
методов
жылу энергиясын әр түрлі айырбастау қамтиды человеческой деятельности, созданных для генерации
жабдықтардың бір бөлігі.
и применения теплоты, управления её потоками и
- өнеркәсіптік электр жүйесі – өңдеу
және преобразования различных видов энергии в теплоту.
қондырғыларды
қолдану
және
жүйелерді -промышленная теплоэнергетика - разработка и
әзірлеу,өзгерту,бөлу және энергия тасымалды тұтыну, применение установок и систем производящих,
өнеркәсіптердің жұмысын қамсыздандыру.
трансформирующих,
распределяющих
и
потребляющих энергоносители, обеспечивающих
функционирование промышленных предприятий.
Кәсіби қызметінің объектілері/ Объекты профессиональной деятельности
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Түлектің
кәсіби қызметтік объектілері болып Объектами
профессиональной
деятельности
табылады:
выпускника являются:
- қазандықтар;
- котельные установки;
- турбиналық генераторлар;
- турбогенераторы;
өнеркәсіптік
кәсіпорындарда
энергия
- тепломассобменные аппараты и трубопроводы
тасымалдаушыларын өндіруді, тасымалдауды және энергетических станций и систем , обеспечивающих
пайдалануды қамтамасыз ететін электр станциялары генерацию, транспортировку и
использование
мен жүйелерінің жылу және масса алмастырғыштары энергоносителей на промышленных предприятиях.;
мен құбырлары;
- паровые и газовые турбины, энергоблоки;
- бу және газ турбиналық электр бірліктер;
- системы оборотного водоснабжения;
- суды қайта өңдеу жүйесі;
- установки, системы и комплексы очистки
- орнату, жүйелер мен ағын суларды тазарту жүйелері; сточных вод; установки, системы и комплексы по
орнату, жүйелер мен кешенді дайындау үшін және подготовке и использованию воды пищевой
тамақ өнеркәсібіне суды пайдалану; технологиялық промышленности; технологическое оборудование по
жабдықтарды пайдалану үшін және буланған суды подготовке и использованию воды испарительных и
пайдалануға және Бу-қондырғыларды дайындау;
паропреобразовательных установок;
- жүйені автоматты бақылау және жылуды басқару- системы автоматического контроля и управления
электр процесттер, қондырғылар, жүйелер мен теплои
электротехническими
процессами,
қондырғыларды автоматты мониторинг және бақылау; установками, системами и комплексами; нормативнонормативтік-техникалық
құжаттаманың
және техническая документация и системы стандартизации,
стандарттау жүйесі,
- методы и средства испытаний оборудования и
- жеткізілетін өнімнің сапасын бақылау және контроля качества отпускаемой продукции.
жабдықтары байқау құралдары мен әдістері.
- установки систем кондиционирования воздуха,
- салқындату жүйелерін, жылу сорғыларын орнату; тепловые насосы; установки, системы и комплексы
қондырғылар,жоғары температуралы жүйелер мен высокотемпературной
и
термо-влажностной
кешендер және
термо-ылғалды технологиялар , технологий, химические реакторы;
химиялық реакторлар;
вспомогательное
теплотехническое
- көмекші жылу техникалық жабдықтар, жылу оборудование, тепло- и массообменные аппараты
жәнесалмақ
тасымалдауәр түрлі мақсаттағы различного назначения;
құрылғылар;
- установки кондиционирования теплоносителей и
- салқындатқыш және жұмыс сұйықтар орнату; рабочих тел; технологические жидкости, газы и пары;
технологиялық сұйықтықтар, газдар және булар; расплавы, твёрдые и сыпучие тела как теплоносители
балқымалар,жылу нұсқасын қатты және сусымалы и рабочие тела энергетических и технологических
дене және энергетикалық дене жұмысы мен установок.
технологиялық орнату.
реакторы
и
парогенераторы
атомных
- реакторлар және АЭС бу генераторлары;
электростанций;
- ықшамдалған
және сұйытылған газдарды,
- установки по производству сжатых и сжиженных
компрессор,
салқындатқыш
қондырғылар
мен газов, компрессорные, холодильные и криогенные
криогенді өндіру үшін орнату,
установки,
- Отын және май; стандартталған су сапасын
- топливо и масла; установки, системы и
дайындау және пайдалану үшін жүйелер мен комплексы по подготовке и использованию воды
кешендер орнату;
нормированного качества;
- жылу және атом электр стансаларына арналған су
- технологические установки по подготовке и
дайындау және пайдалану үшін технологияларды использованию воды для
тепловых и атомных
орнату;
электростанций;
Кәсіби қызметінің нысандары/ Предметы профессиональной деятельности
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Түлектер кәсіби қызметтің субъектілері болып
Предметами
профессиональной
деятельности
табылады:
выпускника являются:
өнеркәсіптік
және
аудандық
жылыту
промышленные
и
районные
тепловые
электростанциялар;
электростанций;
- жылу және су электр станциялары;
- тепловые и гидро- электростанций;
- өнеркәсіптік және жылыту қазандықтар;
- промышленные и отопительные котельные;
- жылу электр орталығы ;
- теплоэлектроцентрали;
- жылу технологиялар;
- теплотехнологии;
- жылу машинасын жасау саласының негізгі және
- основное и вспомогательное оборудование
қосалқы жабдықтар
теплотехнической отрасли,
- су дайындау және отын;
- подготовки воды и топлива;
- thermotehnologi процестер мен құрылғылар, электр процессы
и
аппараты
теплотехнологии,
машиналары мен аппараттар.
электрические машины и аппараты.
- энергиясын өндіру және тарату;
- производство и распределение энергоносителей;
- аудандық жылыту және жылу желілері;
- теплофикации и тепловые сети;
- автоматтандырылған нысандарын басқару және
- автоматизированное управление объектами
электр жүйесі thermotehnologi;
теплоэнергетики и теплотехнологий;
- электр және жылу технологияларды объектілерін - методы и средства моделирования и оптимизации
моделдеу және оңтайландыру әдістері мен құралдары. объектов теплоэнергетики и теплотехнологии.
Кәсіби қызметінің түрлері/ Виды профессиональной деятельности
Түлектердің кәсіби қызметінің түрлері мыналар болып
Видами
профессиональной
деятельности
табылады:
выпускника могут быть:
- есеп айырысу және дизайн;
- расчетно-проектная;
- өндіріс және басқару;
-производственно-управленческая;
- жобалау және инжиниринг;
-проектно-конструкторская;
- эксперименталды зерттеу;
-экспериментально-исследовательская;
- орнату және іске қосу;
-монтажно-наладочная;
- ғылыми-зерттеу және дамыту;
- научно-исследовательская;
- монтаждау және іске қосу;
- монтажно-наладочная;
- ұйымдастыру және басқару.
- организационно-управленческая.
«Өнеркәсіптік жылуэнергетика» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек міндетті/
По итогам обучения в рамках образовательной программы «Промышленная теплоэнергетика» выпускник
должен
білуі керек:
знать:
- жөндеу, монтаждау, іске қосу технологиялық  технологические аспекты
при проведении
аспектілері;
ремонтных, монтажных, пусконаладочных работах;
- өндірістегі жазатайым оқиғалар мен аурулардың алдын  мероприятия по профилактике производственного
алу үшін араласу, операциялардың қауіпсіздіктің
травматизма и профессиональных заболеваний,
сақталуын бақылау үшін.
контролировать
соблюдение
безопасности
- кәсіби қызмет саласындағы құқықтық, моральдықпроводимых работ.
этикалық стандарттар;
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере
-жылу энергиясын және жылу технологиялық жүйелерін профессиональной деятельности;
дамытудың қазіргі заманғы және перспективалық - современные и перспективные направления
бағыттары;
развития
теплоэнергетических
и
- жылу энергиясын және жылу технологиялық жүйелерін теплотехнологических систем;
техникалық жабдықтарды жобалау негіздері, құрылыс, - основы проектирования, строительства, монтажа и
монтаждау және қызмет көрсету;
эксплуатации
технических
средств
- жылу энергиясын жүйелер мен өсімдіктер модельдеу теплоэнергетических и теплотехнологических систем;
және оңтайландыру әдістері мен құралдары.
- методы и средства моделирования и оптимизации
теплоэнергетических систем и установок.
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меңгеруі керек:
- оңтайлы техникалық-экономикалық көрсеткіштерге,
жүйенің сенімділігі мен экологиялық тазалығына қол
жеткізу үшін өнеркәсіптік кәсіпорынның жылу және
электрмен жабдықтау жүйесінің, оның ішкі жүйелері мен
жабдық элементтерінің жұмыс режимін бақылау, талдау
және басқару;
- дамуды жоспарлау мәселелерін ескере отырып шешу
кәсіпорынның негізгі өнім түрлері бойынша өндіріс
технологияларының өзгеру перспективалары;
- жабдықты жөндеу және жөндеу компанияларын жедел
жоспарлау және ұйымдастыру мәселелерін шешу;
- нарықтық жағдайды, енгізілген тізбектің экономикалық
тиімділігін, дизайнын немесе режим өзгерісін ескере
отырып есептеу;
- өндірілетін энергия тасымалдағыштардың сапасын
бақылау мен реттеудің заманауи әдістерін қолдана
отырып, ішкі жүйелер мен элементтерді жобалау,
стандартты және көмекші жабдықты таңдау;
- өнеркәсіптік кәсіпорындардың жылу және энергиямен
жабдықтау қондырғылары мен жүйелерінде жылу және
масса алмасу, гидродинамикалық және физика-химиялық
процестерге
эксперименттік
зерттеулер
жүргізу,
автоматтандырылған қондырғыларды қолдану және
бейімдеу эксперименттерді басқаруға және олардың
нәтижелерін өңдеуге арналған зерттеу жүйелері;
- шешім қабылдау, техникалық құжаттаманы жүргізу
және әзірлеу;
- өндірістік жарақаттар мен кәсіптік аурулардың алдын
алу бойынша шараларды жүзеге асыру;
-экономикалық есептеулерге негізделген, ғылымитехникалық және ұйымдастырушылық шешімдерді
таңдау және негіздеу үшін кіріс деректерді дайындау;
-қызметкерлері мен жалақы қорының жұмысын
жоспарлауға, өндірістік сайттар құру немесе қайта
ұйымдастыру бойынша ұйымдастыру және жоспарлау
есептеулер жүргізуге;

уметь:
- контролировать, анализировать и управлять
режимом работы системы теплоэнергоснабжения
промышленного
предприятия, ее подсистемами и
элементами
оборудования, с целью достижения
оптимальных технико-экономических показателей,
надежности и экологической чистоты системы;
- решать задачи планирования развития с учетом
перспектив изменений технологий производства
основных видов продукции предприятия;
- решать задачи оперативного планирования и
организации проведения ремонтно-профилактических
компаний оборудования;
- рассчитывать,
с учетом коньюктуры рынка,
экономическую эффективность внедряемых схемных,
конструктивных или режимных изменений;
- проектировать подсистемы и элементы с
использованием современных способов контроля и
регулирования состояния качества производимых
энергоносителей,
выбирать
стандартное
и
разрабатывать вспомогательное оборудование;
- проводить
экспериментальные исследования
тепломассообменных, гидродинамических и физикохимических процессов в установках и системах
теплоэнергоснабжения промышленных предприятий,
с использованием и адаптацией автоматизированных
систем научных исследований для управления
проведением
экспериментов и обработки их
результатов;
- самостоятельно принимать решения, вести и
разрабатывать техническую документацию;
- осуществлять мероприятия по предотвращению
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;
- подготавливать исходные данные для выбора и
обоснования научно-технических и организационных
решений на основе экономических расчетов;
- проводить организационно-плановые расчеты по
созданию или реорганизации производственных
участков, планировать работу персонала и фондов
оплаты труда;
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дағдысы болуы керек:
- техникалық құралдарды және процестерді модельдеу
стандартты пакеттер және автоматтандырылған жобалау
пайдаланып, эксперименттер бойынша нәтижелерін
өңдеу және талдау үшін процедураларды көрсетіңіз
жасауға;
- кәсіби қызмет саласындағы өнім мен объектілердің
сапасын
бақылау,
жабдықтың
технологиялық
процестерді бұзу себептерін талдау және олардың алдын
алу жөніндегі шараларды әзірлеу.
- жобалық шешімдерді алдын ала техникалықэкономикалық негіздемесін жүргізу.
- жылу және электр жүйелерінің жобалау, жылу
қозғалтқыштарының циклдар және цикл тиімділігін
есептеу; сұйықтар мен газдардың қозғалысын есептеу,
жылу беру;
- жылу алмасу жабдықтар мен құбырларды есептеу;
- талдау және электр жабдықтарын, керек-жарақтары мен
құралдарының жобалау;
- жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық
негіздемесінің есептеу

иметь навыки:
моделирования
технических
объектов
и
технологических
процессов
с
использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования,
проводить
эксперименты
по
заданным методикам с обработкой и анализом
результатов;
- качества изделий и объектов в контроля сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в
работе оборудования и разрабатывать мероприятия по
их предупреждению.
проведения
предварительного
техникоэкономического обоснования проектных решений.
- проектирования теплоэнергетических систем,
расчёта циклов тепловых машин и КПД циклов;
расчёта течения жидкостей и газов, теплопередачи;
расчёта
теплообменного
оборудования
и
трубопроводов;
- расчета и конструирования энергетического
оборудования, оснастки и инструмента;
- расчета технико-экономического обоснования
проектных решений.

2.3 5В071700 «Жылу энергетика» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының
сипаттамасы. «ТКШ-да теплоэнергетикалық жүйелер және желілер» - траекториясы /
Описание образовательной программы 5В071700 «Теплоэнергетика». Траектория «Теплоэнергетические системы и сети в ЖКХ»
Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности
Түлек келесі бағыттар бойынша өздерінің кәсіби Выпускник
может
осуществлять
свою
қызметтерін жүзеге асыруға болады:
профессиональную деятельность в следующих
- жылуэнергетика жүйесі - құралдар жиынтығы, жылу сферах:
өндіру мен қолдану үшін құрылған адам қызметінің -теплоэнергетика - часть техники, которая включает
әдістері мен тәсілдерін, оның ағымының бақылау және совокупность
средств,
способов
и
методов
жылу энергиясын әр түрлі айырбастау қамтиды человеческой деятельности, созданных для генерации
жабдықтардың бір бөлігі.
и применения теплоты, управления её потоками и
- ТКШ-ның жылуэнергетика жүйелері мен желілері
преобразования различных видов энергии в теплоту.
- объектілер мен коммуналдық және шағын - теплоэнергетические системы и сети в ЖКХ кәсіпорындар жұмыс істеуі үшін энергиясын, қайта разработка и применение установок и систем
генерациялайтын, тарату және тұтыну жүйелерінің производящих, трансформирующих, распределяющих
дамуы және пайдалану мембраналық қондырғылары, и потребляющих энергоносители, обеспечивающих
процесс өсімдіктер.
функционирование
жилищно-коммунального
хозяйства и малых предприятий
Кәсіби қызметінің объектілері/ Объекты профессиональной деятельности
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Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері болып
табылады:
- Қуат жүйелер мен кешендер;
- жылыту желі;
- баламалы және жаңартылатын энергия көздері
негізінде электр станциялары мен кешендер;
- бу және газ турбиналық электр бірлік;
- су қайта өңдеу жүйесі;
- орнату, жүйелер мен ағын суларды тазарту жүйелері;
су, азық-түлік өнеркәсібі дайындау және пайдалану
үшін орнату жүйелер мен жүйелер; су буланып және
Бу-қондырғыларды дайындау және пайдалану үшін
технологиялық жабдық;
- жылу және электр процестер, қондырғылар, жүйелер
мен қондырғыларды автоматты мониторинг және
бақылау; нормативтік-техникалық құжаттаманың
және стандарттау жүйесі,
- жеткізілетін өнімнің жабдықтар мен сапасын
бақылау әдістері мен құралдары.
- кондиционерлеу жүйелерін, жылу сорғыларын
орнату; қондырғылар, жүйелер мен кешендер мен
жоғары температура термо-ылғалды технологиясы,
химиялық реакторлар;
- әр түрлі мақсаттар үшін қосалқы жылу жабдықтары,
жылу және масса тасымалдау құрылғылары;
- кондиционер салқындатқыш және жұмыс сұйықтар
орнату; процесс сұйықтықтар, газдар және булар;
балқымалары, хладоагент ретінде қатты және
сусымалы орган және электр және процесс өсімдіктер
жұмыс органдары.
- экономиканың техникалық объектілер мен
филиалдарының электрмен жабдықтау жүйелері;
- автономды объектілерді электрмен жабдықтау
жүйелері;
- электр станциялары;
- teplotehnologicheskih тұйықталу салалар;
- жылу өндіру, бөлу және пайдалану үшін
технологиялық қондырғылар;
- бу және түрлі мақсаттар үшін ыстық су қазандары.
- су жылыту жүйелері және аудандық жылу
клиенттердің дайындау және пайдалану үшін алдын
ала өңдеу жабдықтары, иониттер және

Объектами
профессиональной
деятельности
выпускника являются:
- энергетические системы и комплексы;
- тепловые сети;
- энергетические установки и комплексы на базе
нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии;
- паровые и газовые турбины, энергоблоки;
- системы оборотного водоснабжения;
- установки, системы и комплексы очистки сточных
вод; установки, системы и комплексы по подготовке и
использованию воды пищевой промышленности;
технологическое оборудование по подготовке и
использованию
воды
испарительных
и
паропреобразовательных установок;
- системы автоматического контроля и управления
теплои
электротехническими
процессами,
установками, системами и комплексами; нормативнотехническая документация и системы стандартизации,
- методы и средства испытаний оборудования и
контроля качества отпускаемой продукции.
- установки систем кондиционирования воздуха,
тепловые насосы; установки, системы и комплексы
высокотемпературной
и
термо-влажностной
технологий, химические реакторы;
- вспомогательное теплотехническое оборудование,
тепло- и массообменные аппараты различного
назначения;
- установки кондиционирования теплоносителей и
рабочих тел; технологические жидкости, газы и пары;
расплавы, твёрдые и сыпучие тела как теплоносители
и рабочие тела энергетических и технологических
установок.
- системы энергоснабжения объектов техники и
отраслей хозяйства;
- системы энергоснабжения автономных объектов;
- энергетические установки;
- теплотехнологические схемы производств;
- технологические установки по производству,
распределению и использованию теплоты;
- паровые и водогрейные котлы различного
назначения.
- оборудование предочистки, ионитных и мембранных
установок, технологические установки по подготовке
и использованию воды тепловых сетей и потребителей
теплофикации.
Кәсіби қызметінің нысандары/ Предметы профессиональной деятельности
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Түлектердің кәсіби қызметінің субъектілері болып
Предметами
профессиональной
деятельности
табылады:
выпускника являются:
өнеркәсіптік
және
аудандық
жылыту промышленные
и
районные
тепловые
электростанциялар;
электростанций;
- жылу және су электр станциялары;
- тепловые и гидро- электростанций;
- өнеркәсіптік және жылу қазандықтар ;
- промышленные и отопительные котельные;
- жылу және электр желілері;
- теплоэлектроцентрали;
- жылу технологиялар;
- теплотехнологии;
- жылу машина жасау саласының негізгі және қосалқы - основное и вспомогательное оборудование
жабдықтар
теплотехнической отрасли,
- су және отын дайындау;
- подготовки воды и топлива;
- жылу технология процестер мен құрылғылар, электр процессы
и
аппараты
теплотехнологии,
машиналары мен аппараттар.
электрические машины и аппараты.
өндірістік кәсіпорындар мен ұйымдардың - централизованное и автономное энергоснабжение
орталықтандырылған
және
дербес
электрмен промышленных предприятий и организаций;
жабдықтау;
- теплофикации и тепловые сети;
- аудандық жылыту және жылу желілері;
автоматизированное
управление
объектами
- автоматтандырылған нысандары басқару электр теплоэнергетики и теплотехнологий.
жүйесі және жылу технологиялар.
Кәсіби қызметінің түрлері/ Виды профессиональной деятельности
Түлектердің кәсіби қызметінің түрлері мыналар болып
Видами
профессиональной
деятельности
табылады:
выпускника могут быть:
- жобалау;
- проектно-конструкторская;
- есеп айырысу және дизайн;
- расчетно-проектная;
- өндірістік-технологиялық;
- производственно-технологическая;
- ғылыми-зерттеу және дамыту;
- научно-исследовательская;
- қызмет көрсету және пайдалану;
- сервисно-эксплуатационная;
- монтаждау және іске қосу;
- монтажно-наладочная;
- ұйымдастыру және басқару.
- организационно-управленческая.
- кәсіпкерлік.
- предпринимательская.
«ТКШ-да теплоэнергетикалық жүйелер және желілер» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту
барысында түлек міндеті/ По итогам обучения в рамках образовательной программы «Теплоэнергетические
системы и сети в ЖКХ» выпускник должен
білуі керек:
знать:
- жөндеу, монтаждау, іске қосу технологиялық
 технологические аспекты
при проведении
аспектілері;
ремонтных, монтажных, пусконаладочных работах;
- өндірістегі жазатайым оқиғалар мен аурулардың алдын
 мероприятия
по
профилактике
алу үшін араласу, операциялардың қауіпсіздіктің производственного травматизма и профессиональных
сақталуын бақылау үшін.
заболеваний,
контролировать
соблюдение
- кәсіби қызмет саласындағы құқықтық, моральдық- безопасности проводимых работ.
этикалық стандарттар;
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере
- жылу энергиясын және жылу технологиялық жүйелерін профессиональной деятельности;
дамытудың қазіргі заманғы және перспективалық
- современные и перспективные направления
бағыттары;
развития
теплоэнергетических
и
- операция, сипаттамалары және дизайн ерекшеліктері теплотехнологических систем;
әзірленген
және
пайдаланылатын
және
- принципы работы, технические характеристики и
teplotehnologicheskih ЖЭС мен жүйелердің принциптері;
конструктивные особенности разрабатываемых и
- жылу энергиясын жүйелер мен өсімдіктер модельдеу используемых
теплоэнергетических
и
және оңтайландыру әдістері мен құралдары.
теплотехнологических установок и систем;
- методы и средства моделирования и оптимизации
теплоэнергетических систем и установок.

187

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
меңгеруі керек:
- экономикалық есептеулерге негізделген, ғылымитехникалық және ұйымдастырушылық шешімдерді
таңдау және негіздеу үшін кіріс деректерді дайындау;
- қызметкерлері мен жалақы қорының жұмысын
жоспарлауға, өндірістік сайттар құру немесе қайта
ұйымдастыру бойынша ұйымдастыру және жоспарлау
есептеулер жүргізуге;
- эксперименттер бойынша нәтижелерін өңдеу және
талдау үшін процедураларды көрсетіңіз жасауға,
стандартты пакеттер және автоматтандырылған жобалау
пайдалана отырып, техникалық құралдар мен процестерді
модельдеу қамтамасыз ету;
- энергия үнемдейтін жылу жүйелерін жобалау бойынша
стандартты есептеу әдістерін қолдану;
- жобалық шешімдер үшін алдын ала техникалықэкономикалық негіздемесін жүргізу;
жаңа жобалық шешімдердің патент және жобалық жылу
жүйелерін техникалық деңгейін өлшеу олардың патентке
тазалығын қамтамасыз ету үшін
мінез-патенттік
зерттеулер;
- жабдықтардың технологиялық процестерді бұзу
себептерін талдау және олардың алдын алу жөніндегі
шараларды әзірлеу үшін, кәсіби қызмет саласындағы өнім
мен объектілердің сапасын бақылау әдістерін қолдану.
- жобалау және салу билік, жылу техникасының, төмен
энергия жылу технологиялық жабдықтар, желілер мен
жүйелер үшін ақпараттық технологияларды пайдалану;
- жабдықтарды операциялық бағдарламалық қамтамасыз
ету және техникалық қызмет көрсету дамыту,
- ТКШ саласында пайдаланылатын жабдықтарды
қабылдау-тапсыру тестілеу жүргізу.

дағдысы болуы керек:
- техникалық құралдарды және процестерді модельдеу
стандартты пакеттер және автоматтандырылған жобалау
пайдаланып, эксперименттер бойынша нәтижелерін
өңдеу және талдау үшін процедураларды көрсетіңіз
жасауға;
жабдықтың технологиялық процестерді бұзу себептерін
талдау және олардың алдын алу жөніндегі шараларды
әзірлеу үшін, кәсіби қызмет саласындағы өнім мен
объектілердің сапасын бақылауды сессиясы.
- жобалық шешімдерді алдын ала техникалықэкономикалық негіздемесін жүргізу.
- жылу және электр жүйелерінің технологиялық
процестерді дайындау бойынша өз функцияларын жүзеге
асыруға;
- талдау және электр жабдықтарын, керек-жарақтары мен
құралдарының жобалау;

уметь:
 подготавливать исходные данные для выбора и
обоснования
научно-технических
и
организационных
решений
на
основе
экономических расчетов;
 проводить организационно-плановые расчеты
по созданию или реорганизации производственных
участков, планировать работу персонала и фондов
оплаты труда;
 обеспечивать моделирование технических
объектов
и
технологических
процессов
с
использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой
и анализом результатов;
 применять стандартные методы расчета при
проектировании
энергосберегающих
систем
теплоснабжения;
 проводить
предварительное
техникоэкономическое обоснование проектных решений;
 проводить патентные исследования с целью
обеспечения патентной чистоты новых проектных
решений и их патентоспособности с определением
показателей технического уровня проектируемых
систем теплоснабжения;
 применять методы контроля качества изделий
и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить
анализ
причин
нарушений
технологических процессов в работе оборудования
и
разрабатывать
мероприятия
по
их
предупреждению.
- использовать информационные технологии при
проектировании
и
конструировании
энергетического,
теплотехнического,
теплотехнологического оборудования, сетей и
систем в малой энергетики;
- разрабатывать программы по эксплуатации и
техническому обслуживанию оборудования,
- проводить приёмо-сдаточные испытания
оборудования применяемого в сфере ЖКХ.
иметь навыки:
 моделирования
технических
объектов
и
технологических
процессов
с
использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования,
проводить
эксперименты
по
заданным методикам с обработкой и анализом
результатов;
 контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов в
работе оборудования и разрабатывать мероприятия по
их предупреждению.
проведения
предварительного
техникоэкономического обоснования проектных решений.
- для выполнения своих функций при составлении
технологических процессов в теплоэнергетических
системах;
- расчета и конструирования энергетического
оборудования, оснастки и инструмента;
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2.4 Элективті пәндердің сипаттамасы/ Описание элективных дисциплин
KNK 1112 Көшбасшылықтың негіздері және кәсіпкерлік
Пререквизиттері: Мектеп курсы.
Постреквизиттері: Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар.
Оқу мақсаты: Білімдер жүйесін қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет әзірлеу
негізінде қалыптасқан құбылыс. Мақсаты зерттеу болып табылады практикалық дағды-машықтарды
алу кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру негізінде зерттеу теориясы мен практикасын, кәсіпкерлік
жүйесі ретінде экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қарым-қатынастар кәсіпкерлік
құрылымдар.
Курстың қысқаша мазмұны: Көшбасшы ретінде ойлау. Креативті ойлау. Білу, табу
"Проблемасы". Жобалау қызметі. Мақсатты қою және міндеттерді шешу. Ұзақ мерзімді жоба жазу.
SMART бағдарламасы. Мақсатты айқындай үшін қажет команда. Ресурстарды тарту. Демеушілермен
жұмыс. Әлеуметтік желі және олардың мүмкіндіктері. 10 жылдан кейін кім болғым келеді. Өз
уақытын дұрыс жоспарлау. Басқаларды оқыта отырып, үйренемін. Теориялық-әдіснамалық негіздерді
ұғымдар "сыбайлас жемқорлыққа" қарсы күрес жүргізу. Жетілдіру әлеуметтік-экономикалық қарымқатынастардың қазақстандық қоғамның шарттары жемқорлыққа қарсы іс-қимыл. Психологиялық
ерекшеліктері табиғат сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәдениетті қалыптастыру. Ерекшеліктері қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
жастар. Этникалық ерекшеліктерді қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет. Сыбайлас
жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік.
Моральдық-этикалық жауапкершілік
сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттің түрлі салаларында. Бәсекелестік ортада бизнесті ұйымдастырудың
теориялық негіздері. Іскерлік қызметтер және оның тиімділігін, кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу
тетіктерін анықтау және пайдалану бағалау ұйымдастыру. Іскерлік белсенділіктің Қаржыэкономикалық көрсеткіштері. Кәсіпкерлікті ресурстық. Кәсіпкер жобалау және бизнес-жоспар.
Тұрмыстық кәсіпкерлік қызметі келісім-шарты
Оқыту нәтижесі: Студенттерде әр түрлі жұмыс жөніндегі қызметті дамытуға бағытталған жеке
тұлғалық қасиеттерін, ұйымдастыру үшін жағдай жасау. Бірінші курс студенттеріндің әлеуетті
мүмкіндіктерін ашу, таңдаған саласында көшбасшылар қызметін жасау мүмкіндігі бар екенін
мойындау, ЖОО-да кадр әлеуетін қоғамдық ұйымдар үшін, моральдық-адамгершілік және құқықтық
жауапкершілік, сыбайлас жемқорлық құқық саласындағы қолданыстағы заңнама сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, сыбайлас жемқорлықтың мәні мен себептерін, оның шығу тегін,
шараны білу. Құндылықтар моральдық сана мен ұстануға адамгершілік нормаларға сәйкес күнделікті
тәжірибеде талдау, жағдайды мүдделер және моральдық таңдау тарата білу;жұмылдыру руханиадамгершілік тетіктері жемқорлықтың алдын алу.сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдір;
дұрыс іс-әрекет жағдайды мүдделер жасау;адамгершілік және құқықтық мәдениеттің жұмыс істеу
деңгейін арттыру. : іскерлік белсенділіктің қазіргі заманғы стандарттарға сай коммерциялық және
іскерлік терминология білу;
бизнесті ұйымдастыру үшін бизнес білімді іскер қолдану құқықтық және экономикалық
аспектілері туралы қажетті ақпаратты түсіну; Компанияның бизнес-жоспар дамытуға; күнделікті
іскерлік өмірдің нақты жағдайларды талдау;
бизнесте өз мүмкіндіктерін анықтау және бағалау бойынша үкім білдіруге мүмкіндігі; сондай-ақ
тез өзгеріп отыратын нарықтық жағдайға жүйелеу, оң іскерлік шешімдер қабылдау үшін қажетті
экономикалық ақпарат;
іскерлік және инвестициялық белсенділікті дамыту арқылы тиімді бизнес нәтижелері, оның
табыстылығын және прогрессивті ықпал ететін коммуникативтік дағдылар сатып алу,
өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамытуға қабілеттілігі, кәсіпкерлік саласындағы оқыту жоспарлау
жүзеге асырылған; мәселені анықтау үшін бағдарламаны кәсіби даму
Бағдарлама жетекшісі: Ардабаева Ф.Ж., Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Жалпы білім беретін пәндер кафедрасы, Экономика және менеджмент
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OLP 1112 Основы лидерства и предпринимательство
Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Технологическое Предпринимательство и Стартапы.
Цель изучения. Выявление и развитие лидерских качеств у первокурсников, формирование
готовности к продуктивной деятельности студентов. Получение практических навыков
осуществления предпринимательской деятельности на основе изучения теории и практики
предпринимательства как системы экономических, организационных и правовых отношений
предпринимательских структур.
Краткое содержание курса: Мышление лидера. Креативное мышление. Умение обнаружить
"Проблему". Проектная деятельность. Постановка цели и задач. Написание долгосрочного проекта.
SMART программа. Мечта или зачем нужна команда. Привлечение ресурсов. Работа со спонсорами.
Социальные сети и их возможности. Кем я хочу стать через 10 лет. Правильное планирование
собственного времени. Обучая других, учусь. Теоретико-методологические основы понятия
«коррупции». Совершенствование социально-экономических отношений казахстанского общества
как условия противодействию коррупции. Психологические особенности природы коррупционного
поведения.
Формирование
антикоррупционной
культуры.
Особенности
формирования
антикоррупционной
культуры
молодежи.
Этнические
особенности
формирования
антикоррупционной культуры. Правовая ответственность за коррупционные деяния. Моральноэтическая ответственность за коррупционные деяния в различных сферах. Теоретические основы
организации предпринимательской деятельности в конкурентной среде. Организация
предпринимательской деятельности и оценка ее эффективности, определение и использование
государственных механизмов регулирования развития предпринимательской деятельности.
Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности. Ресурсное обеспечение
предпринимательской деятельности. Предпринимательское проектирование и бизнес-план.
Хозяйственные договора предпринимательской деятельности.
Результаты обучения: создание условий для организации разнообразной по содержанию
деятельности, направленной на развитие личностных качеств у студентов, раскрытие потенциальных
возможностей первокурсников, которые позволяют стать лидерами в избранной ими сфере
деятельности, создание кадрового потенциала для общественных организаций в ВУЗе. Знать
сущность коррупции и причины её происхождения, меру морально-нравственной и правовой
ответственности за коррупционные правонарушения, действующее законодательство в области
противодействия коррупции. Уметь реализовывать ценности морального сознания и следовать
нравственным нормам в повседневной практике, анализировать ситуации конфликта интересов и
морального выбора; задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции.
Совершенствовать антикоррупционную культуру; совершать правильные действия в ситуации
конфликта интересов. Работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры.
Знать законодательство Республики Казахстан, затрагивающую предпринимательскую
деятельность;
основные виды и организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности
понимать цели и задачи предпринимательской деятельности, назначение основных видов и форм
предпринимательства;
иметь навыки ведения предпринимательской деятельности в современных условиях;
уметь составлять бизнес - план создания нового дела (расширения действующего предприятия);
проводить маркетинговые исследования по продвижению на рынок товаров и услуг;
иметь готовность сформулировать проблемы, связанные с организацией предпринимательской
деятельности, и способность выявить пути решения данных проблем;
уметь оценить полученные результаты решения проблем, связанные с предпринимательской
деятельностью;
уметь вывить и решить проблемы при осуществлении предпринимательской деятельности;
иметь теоретические и практические знания и умения для дальнейшего приобретения новых
знаний предпринимательской деятельности;
уметь активизировать полученные знания для улучшения предпринимательской деятельности с
учетом изменения с учетом изменения внутренней и внешней среды
Руководители программы: Острянина Т.К.
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KK 1112

Кәсіпкерлік қызмет

Пререквизиттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Жобалық менеджмент.
Оқу мақсаты: Теориялық және практикалық негіздерін жеке ісін ұйымдастыру бойынша сатып
алу
Курстың қысқаша мазмұны: Бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың
теориялық негіздері. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және оның тиімділігін бағалау, кәсіпкерлік
қызметтің дамуын реттеудің мемлекеттік тетіктерін анықтау және қолдану. Кәсіпкерлік қызметтің
қаржылық – экономикалық көрсеткіштері. Кәсіпкерлік қызметті ресурстық қамсыздандыру.
Кәсіпкерлік жобалау және бизнес – жоспар. Кәсіпкерлік қызметтің шаруашылық келісімшарттары.
Оқыту нәтижесі: Кәсіпкерлік қызметтің заманауи нормаларына жауап беретін ком-мерциялықіскерлік терминологияны білуі. Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық және экономи-калық аспектілері
туралы қажетті ақпараттарды түсінуі. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы бі-лімдерін өз ісін
ұйымдастыру үшін қолдануы; кәсіпорынның бизнес – жоспарын жасауда қолдануы; күнделікті
өмірдің нақты жағдайларын талдауда қолдануы. Кәсіпкерлік қызметте өзінің мүмкіндіктерін анықтау
мен бағалау үшін өз ойын тұжырымдай алуы; экономикалық ақпараттың жылдам өзгеретін нарықтық
конъюктура жүйесінде дұрыс іскерлік шешімдер қа-былдау үшін өз ойын тұжырымдай алуы.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
PD 1112

Предпринимательская деятельность

Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Проектный менеджмент.
Цель изучения: Приобретение теоретических и практических основ по организации собственного
дела.
Краткое содержание курса: Теоретические основы организации предпринимательской
деятельности в конкурентной среде. Организация предпринимательской деятельности и оценка ее
эффективности, определение и использование государственных механизмов регулирования развития
предпринимательской деятельности. Финансово-экономические показатели предпринимательской
деятельности. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности. Предпринимательское
проектирование и бизнес-план. Хозяйственные договора предпринимательской деятельности.
Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен:
знать
коммерческо-деловую
терминологии,
отвечающей
современным
нормам
предпринимательской деятельности.
-понимать
необходимую
информации
о
правовых
и
экономических
аспектах
предпринимательской деятельности.
- применять знания в сфере предпринимательской деятельности для организации своего дела; в
разработке бизнес-плана предприятия; в анализе конкретных ситуаций повседневной деловой жизни.
- уметь выражать суждение в области определения и оценки собственных возможностей в
предпринимательской деятельности; а также в систематизации быстро изменяющейся рыночной
конъюнктуры экономической информации, необходимой для принятия правильных деловых
решений.
Руководитель программы: Халитова А.Г.
Кафедра: «Экономики и менеджмента»
AOKEK 1112 Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері
Пререквизиттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Еңбекті қорғау; Еңбекті қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі
Оқу мақсаты: Қауіпсіздік техникасы ережелері мен жобалаудың санитарлық нормалары. Еңбек
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қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі. Құрылыс нормалары мен ережелері. Жеке еңбек келісімшарты.
Ұжымдық келісімшарт. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша заңбұзушылықтар үшін
жауапкершілік түрлері. Еңбек гигиенасы мен өндірістік санитария.
Курстың қысқаша мазмұны: ЕҚ саласындағы ҚР заңнамалық және нормативтік-техникалық
актілері. Қауіпсіздік техникасы ережелері мен жобалаудың санитарлық нормалары. Еңбек
қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі. Құрылыс нормалары мен ережелері. Жеке еңбек келісімшарты.
Ұжымдық келісімшарт. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша заңбұзушылықтар үшін
жауапкершілік түрлері. Еңбек гигиенасы мен өндірістік санитария. Өндірістік жабдықтарды
монтаждау және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары.
Оқыту нәтижесі: Еңбекті қорғау мен өмір тіршілігі қауіпсіздігінің теориялық негіздерін, қауіпсіз
машиналар мен жабдықтарды жобалаудың жалпы ұстанымдарын білуі. Қандай да болмасын
конструктивті шешімдерді қабылдау бойынша пікірін жеткізе алуы. Белгілі инженерлік ойларын
жеткізе алуы. Өз бетінше өндірістік процестерді түрлендіру қабілеті, логикалық ойлау машығын
дамыту, машиналар мен жабдықтар макеттерін жасау үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдануы
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OBZhОТ 1112 Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда
Пререквизиты: Школьный курс ,
Постреквизиты: Охрана труда, Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
Цель изучения. Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и
потерь здоровья людей от внешних факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от
внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения.
Краткое содержание курса: Введение. Законодательные и правовые акты в области безопасности
жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования гражданской обороны (ГО) в
Республике Казахстан. Классификация опасных и вредных факторов. Радиационная и химическая
опасность. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Защита человека и
среды обитания от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения.
Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость функционирования
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы защиты населения в
чрезвычайных ситуациях. Защита от оружия массового поражения. Организационно-практические
меры безопасности при землетрясениях. Защита населения при стихийных бедствиях, пожарах,
авариях и взрывах на производственных объектах. Основы организации и проведения аварийноспасательных работ.
Результаты обучения: Знать и понимать основные способы и методы борьбы с ЧС; иметь
представление о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе
жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. Владеть навыками безопасности и
защити человека в чрезвычайных ситуациях. Знать условия и способы безопасности
жизнедеятельности, применять их на практике. Знать основы медицинских знаний и здорового образа
жизни; основы военной службы, современный комплекс проблем безопасности. Уметь формировать
развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований,
предъявляемых к гражданину РК в области безопасности жизнедеятельности. Иметь достаточную
подготовку для приобретения знаний в области ОБЖ.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики имашиностроения
Din 1112 Дінтану
Пререквизеттері: Мектеп курсы
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Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: Осы курстың мақсаты: студенттерде-антрополог кәсіби іскерліктер жүргізуге
дүниетанымдық диалог және нақтылау, өз жіктелу қатысты талдау жүргізілді.
Курстың қысқаша мазмұны: Дінтануға кіріспе. Адамзаттың мәдениетінде діннің орны. Діні:
қазіргі заман және тарихи формалары. Буддизм: дін және діни ілімінің негіздері. Христиан: қазіргі
заман және тарих. Қазақстанда және қазіргі әлемде исламның орны. Қасиетті кітап ретінде мәдениет
ескерткіштері. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтер. Қазіргі заманғы діннің
ерекшеліктері. Дін, мемлекет, саясат.
Оқыту нәтижесі: Дүниетанымдық проблемаларды конфессиялар тәсілдерін шешу, негізгі
құндылықтар әлемдік діндерді түсіну және білу. Тарих және қазіргі заман және тарих, рухани-мәдени
мәселелерін көшбасшы дін перспективалы тәсілдерін қою және шешу, анықтай білу және қолдану,
Философиялық қыр-сырын, дінтану әдіснамасы және күнделікті дұрыс қолдана білу. Өзінің
түсіндірмелерін негізгі дүниетанымдық проблемаларды шешу тұрғысынан зерттеп білу. Негізігі білім
беру және өмірлік-практикалық ортада өз жүйесін тұлғалық құндылықтарды қолдана дамытып білу.
Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Жалпы білім беру пәндер
Rel 1112 Религиоведение
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения. Целью настоящего курса является: формирование у студентов-антропологов
профессионального умения вести мировоззренческий диалог и конкретизировать свои гуманитарные
знания применительно к анализу религии.
Краткое содержание курса: Введение в религиоведение. Место религии в культуре человечества.
Религия: исторические формы и современность. Буддизм: основы вероучения и культа.
Христианство: история и современность. Сущность ислама и его место в современном мире и
Казахстане. Священные писания как памятники культуры
Современные нетрадиционные религиозные движения и культы. Особенности современной
религиозности. Религия, государство, политика
Результаты обучения: Знать и понимать основные ценности мировых религий; способы решения
мировоззренческих проблем конфессиями
Уметь определять и применять перспективные способы постановки и решения духовнокультурных проблем лидерами вероисповеданий в истории и современности
Уметь корректно применять азы философско-религиоведческой методологии в профессии и
повседневности
Уметь представлять собственную интерпретацию ключевых мировоззренческих проблем в
контексте исследования
Уметь автономно развивать свою систему личностных ценностей; поддерживать гуманистическую
основу образовательной и жизненно-практической среды
Руководитель программы: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Общеобразовательных дисциплин
ETD 1112 Экология және тұрақты даму
Пререквизиттері: Мектеп курсы,
Постреквизиттері: Жаңартылатын энергия көздері, кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: Білім және түсіну Биосфера компонентерінің панегізгі заңдылықтарының
арақатынасы және адамзат тіршілігінің шаруашылық қатынастары әсірессе интенсивті табиғи
пайдалану интенсификациясын, тірі ағзалардың қоршаған ортамен әрекетестігін тәжірибелік
маңыздылығы. экологиялық процестердің ағып өтуі талдауға білу , байлаулылардың жасанды
әсермен орта қоршаған білдіру.
Курстың қысқаша мазмұны: білу және қолдану адамзат тіршілігінің шаруашылық қатынастары
әсірессе интенсивті табиғи пайдалану интенсификациясын, тірі ағзалардың қоршаған ортамен
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әрекетестігін тәжірибелік маңыздылығы.
Оқыту нәтижесі: материалдар және экологиялық проблемалардың шешіміне арналған
тәжірибелердің нәтижелері қолдануға білу . ойлау мәдениетімен, қабылдауға қабілеттілікпен ие болу,
жалпылауға және хабар талдауына, мақсат орнатып қоюына және оның жетуі жолдарының
таңдауына, замандас ғылым берік жайларының оқулық материал ұстауына қосулар және оның дамуы
болашақтары. Іскерлік сондай проблемаларға қоршаған орта күй-жағдайлары көңіл бөлу бағалау,
қауіпсіздік сияқты шығарылатын өнімнің , қоршаған орта күзеті.
Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б.
Кафедра: «Стандарттау жане тағам технологиялары кафедрасы»
EUR 1112 Экология и устойчивое развитие
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Возобновляемые источники энергии, профессиональная деятельность
Цель изучения. Одной из главных целей современной экологии как науки является изучение
основных закономерностей и развитие теории рационального взаимодействия в системе «человек —
общество — природа», рассматривая человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы.
Главнейшая цель современной экологии на данном этапе развития человеческого общества —
вывести Человечество из глобального экологического кризиса на путь устойчивого развития, при
котором будет достигнуто удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без
лишения такой возможности будущих поколении.
Краткое содержание курса: Основы разведения сельскохозяйственных животных. Рост и
развитие с/х. животных. Скотоводство. Молочная продуктивность Основные виды продуктивности
с/х. животных. Скотоводство. Мясная продуктивность. Овцеводство Шерстная продуктивность с/х.
животных. Свиноводство. Репродуктивные качества свиней. Откорм. Коневодство. Продуктивное
коневодство. Птицеводство.
Яичное и мясное птицеводство. Основы кормления
сельскохозяйственных животных. Химический состав кормов. Принципы нормированного
кормления. Кормовые нормы и рационы. Классификация и краткая характеристика кормов.
Переваримость питательных веществ и факторы, влияющие на нее. Основы зоогигиены Бонитировка
с\х животных. Искусственное осеменение животных, сущность метода, значение. Методы
разведения, их биологическая сущность. Гибридизация, её сущность и практическое значение
Результаты обучения: Владеть методами экологического проектирования и экспертизы,
экологического менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть методами
обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать
теоретические знания на практике. Уметь применять полученные знания в решении задач
исследовательской, природопользовательской и природоохранной деятельности. Уметь оценить
используемые методы экологических исследований, а также реализации идей устойчивого развития в
разных странах, в том числе и в Республике Казахстан. Иметь готовность сформулировать проблему
и способность показать пути ее решения; уметь различать и сравнивать основные экономические
категории и показатели. Уметь оценить, обсудить и подвести итог выполненной работы; иметь
достаточную подготовку для приобретения знаний в области экологии. Знать основные критерии
системного анализа экологических систем; уметь прогнозировать последствия хозяйственной
деятельности человека на природу, освоят основные принципы рационального природопользования
в свете современной экологической и экономической ситуации в мире.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандартизации и пищевых технологий
Gen 1112

Гендерология

Пререквизеттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: Мақсаты-гендерлік теориясы тұрады, көрсету үшін, қалай пайда болады бұл
тетіктер ретінде қалыптасады гендерлік стереотиптер және олар қалай жұмыс істейді. Түпкі мақсаты
осы күш-жігердің тұрады жою "гендерлік соқырлық". Пән қайта қарайды әлеуметтік және саяси
теория, жою үшін тек монистический (ер немесе әйел) әлемге көзқарас және әлеуметтік проблемалар.
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Бұл ретте ұшырайды сын теориясы, олар құралы ретінде қызмет атқарады сексизма. Хабардар
гендерологии расставляются мән кедергілер бөгет жасайтын ерлерге, әйелдерге, өту жолы
әлеуметтендіру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Классикалық және қазіргі заманғы даму бағыт-тары
гендерлік теориясы және гендерлік зерттеулер. Ер адам мен женшина субъектілері ре-тінде қоғам.
Әлеуметтендіру және гендер. Теориясы туралы олқылықтың ретінде әйелдердің таптаурын ерлер
ұсыну туралы әйелдер, оның орны мен рөлі, өмірде ерлер. Әлеуметтік аңыздар әйел және әлеуметтік
туралы аңыздар еркекке. Әлеуметтік теория жынысты. Сте-реотиптер маскулинности және
фемининности қазіргі заманғы қоғамда. Өзгерту гендерлік стереотипа: ассертивная әйел қазіргі
заманғы әлемде. Жыныс-жас сипаттамасы және әлеу-меттік мәртебесін әйелдер қазіргі қоғамда.
Әйелдер құқығы басында үшінші мың-жылдықтың. Гендер және экономика. Әйел және дін. Отбасы
өміріндегі әйелдер. Тұрмыстық зорлық-зомбылық. Халықаралық тәжірибе және келешегі әйелдер
қозғалысы шетелде.
Оқыту нәтижесі: Дүниетанымдық проблемаларды конфессиялар тәсілдерін шешу, негізгі
құндылықтар әлемдік діндерді түсіну және білу. Тарих және қазіргі заман және тарих, рухани-мәдени
мәселелерін көшбасшы дін перспективалы тәсілдерін қою және шешу, анықтай білу және қолдану,
Философиялық қыр-сырын, дінтану әдіснамасы және күнделікті дұрыс қолдана білу. Өзінің
түсіндірмелерін негізгі дүниетанымдық проблемаларды шешу тұрғысынан зерттеп білу. Негізігі білім
беру және өмірлік-практикалық ортада өз жүйесін тұлғалық құндылықтарды қолдана дамытып білу.
Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Жалпы білім беру пәндер
Gen 1112

Гендерология

Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения. Цель гендерной теории состоит в том, чтобы показать, как появляются эти
механизмы, как формируются гендерные стереотипы и как они действуют. Конечная цель этих
усилий состоит в устранении «гендерной слепоты». Дисциплина пересматривает социальные и
политические теории, чтобы устранить сугубо монистический (мужской или женский) взгляд на мир
и социальные проблемы. При этом подвергаются критике теории, которые служат инструментом
сексизма. В курсе гендерологии расставляются акценты на барьерах, мешающих как мужчинам, так и
женщинам пройти путь социализации.
Краткое содержание курса: Введение. Классические и современные направления развития
гендерной теории и гендерных исследований. Мужчина и женшина как субъекты общества.
Социализация и гендер. Теории о неполноценности женщин как стереотипные мужские
представления о женщин, её месте и роли в жизни мужчины. Социальные мифы о женщине и
социальные мифы о мужчине. Социальная теория пола. Стереотипы маскулинности и фемининности
в современном обществе. Изменение гендерного стереотипа: ассертивная женщина в современном
мире. Половозрастные характеристики и социальный статус женщины в современном обществе.
Права женщин к началу третьего тысячелетия. Гендер и экономика. Женщина и религия. Семья в
жизни женщины. Домашнее насилие. Международный опыт и перспективы женского движения за
рубежом.
Результаты обучения: Знать и понимать основные ценности мировых религий; способы решения
мировоззренческих проблем конфессиями. Уметь определять и применять перспективные способы
постановки и решения духовно-культурных проблем лидерами вероисповеданий в истории и
современности. Уметь корректно применять азы философско-религиоведческой методологии в
профессии и повседневности.Уметь представлять собственную интерпретацию ключевых
мировоззренческих проблем в контексте исследования. Уметь автономно развивать свою систему
личностных ценностей; поддерживать гуманистическую основу образовательной и жизненнопрактической среды.
Руководитель программы: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Общеобразовательных дисциплин.
OMSHN 1203 Өсімдік және мал шаруашылық негіздері
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Пререквизиттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: Негізгі мақсатты – ауылшаруашылығында негізгі технологиян, егіншілік, мал
шаруашылығы оқу.
Курстың қысқаша мазмұны: Асыл тұқымды мал шаруашылығы негіздері. Ауыл
шаруашылығының өсуі мен дамуы. жануарлар. Мал шаруашылығы. Сүт өнімділігі Ауыл
шаруашылығы өнімділігінің негізгі түрлері. жануарлар. Мал шаруашылығы. Ет өнімділігі. Қой өсіру
жүн өнімділігі. жануарлар. Шошқа өндірісі. Шошқалардың репродуктивті қасиеттері. Бордақылау
Жылқы өсіру. Өнімді жылқы шаруашылығы. Құс шаруашылығы. Жұмыртқа және құс еті. Ауыл
шаруашылық жануарларын азықтандыру негіздері. Азықтың химиялық құрамы. Тамақтану
нормалары. Тамақ нормалары мен рациондар. Азықтың жіктелуі және қысқаша сипаттамасы.
Қоректік заттардың сіңімділігі және оған әсер ететін факторлар. Зоогигиенаның негіздері \ x
жануарлармен байланыста. Жануарларды жасанды ұрықтандыру, әдіс мәні, құндылығы. Өсіру
әдістері, олардың биологиялық маңызы. Гибридтеу, оның мәні мен практикалық маңызы
Оқыту нәтижесі: Өріс, өндіру және өсімдікке арналған эксперименттерді жасау әдісін білу;
эксперименттерде байқау талдауларын өткізу әдістері. Өндірістік бақылау әдістерін қолдану;
деректердің сенімділігін анықтау әдістері. Агрономиялық зерттеулер жоспарын қалдырыңыз;
Өрістерді, өсімдіктерді және өндірістік тәжірибелерді жүргізу; эксперименттерде негізгі бақылау мен
талдаудың дұрыс әдістерін қолданады. Өндірістік тәжірибелерді жүргізу арқылы өндірістегі жаңа
ауыл шаруашылық тәжірибелерінің тиімділігін тексеріңіз. Деректерді талдау, синтездеу және
жинақтау және олардың сенімділігін анықтау. Деректерді математикалық өңдеу және олардың
сенімділігін анықтау; дұрыс тұжырым жасауға; оқу материалдары бойынша есеп беру.
Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандарттау жане тагам технологиялары кафедрасы
ORZh 1203 Основы растениеводства и животноводства
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты:Профессиональная деятельность.
Цель изучения. Основная цель данной дисциплины – изучение основы технологии
сельхозпроизводства, земледелия, растениеводства, животноводства и кормопроизводства.
Краткое содержание курса: Основы разведения сельскохозяйственных животных. Рост и
развитие с/х. животных. Скотоводство. Молочная продуктивность Основные виды продуктивности
с/х. животных. Скотоводство. Мясная продуктивность. Овцеводство Шерстная продуктивность с/х.
животных. Свиноводство. Репродуктивные качества свиней. Откорм. Коневодство. Продуктивное
коневодство.
Птицеводство.
Яичное
и
мясное
птицеводство.
Основы
кормления
сельскохозяйственных животных. Химический состав кормов. Принципы нормированного
кормления. Кормовые нормы и рационы. Классификация и краткая характеристика кормов.
Переваримость питательных веществ и факторы, влияющие на нее. Основы зоогигиены Бонитировка
с\х животных. Искусственное осеменение животных, сущность метода, значение. Методы
разведения, их биологическая сущность. Гибридизация, её сущность и практическое значение
Результаты обучения: Знать методику закладки полевых, производственных и вегетационных
опытов; методику проведения наблюдений анализов в опытах. Применять методы производственных
наблюдений; методы определения достоверности полученных данных. Оставить план
агрономических исследований; проводить полевые, вегетационные и производственные опыты;
применять правильные методы основных наблюдений и анализов в опытах. Проверять
эффективность новых агроприемов путем проведения производственных опытов и внедрять их в
производство. Анализировать, синтезировать и обобщать полученные данные и определять их
достоверность. Математически обрабатывать полученные данные и определять их достоверность;
сделать правильные выводы; составить отчет по материалам исследования.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандартизация и пищевых технологий
ZhEK 1209 Жаңартылатын энергия көздері
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Пререквизиттері: Математика, Экология және тұрақты даму.
Постреквизиттері: Жылу энергетикада және жылу технологияларда энергияны үнемдеу,
Иженерлік экология
Оқу мақсаты: дәстүрлі және дәстүрлі емес энергия көздері туралы жүйелі білімді қалыптастыру,
сондай-ақ баламалы және жаңартылатын энергия көздерін тиімді пайдалану бойынша теориялық
және практикалық дағдыларын алу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жөніндегі
негізгі ғылыми принциптері. Түрлері, ресурстар мен жаңартылатын энергия көздерін пайдалану
негізгі бағыттары. гидрометеорологиялық желісі құрылысының принциптері. күн энергиясын негізгі
заңдары. жел энергиясын ұғымы. олардың жұмысының негізінде жел турбиналары жіктелуі. түрлі
жел турбинасы жүйелерін артықшылықтары мен кемшіліктері. Micro және шағын су электр
станциялары. Биоотын. биогаз энергиясын.
Оқыту нәтижесі: Пән аяқталғаннан кейін студент жаңартылатын энергия көздерін пайдалану
жөніндегі негіздерін және ғылыми принциптерін білуі тиіс; жаңартылатын энергия көздерін
пайдалану тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу алады; дұрыс нысанның жылу
жүктемесін есептеу мүмкіндігі болуы үшін; дербес білуге және ұғынуға жаңа материалды және
компьютерлерді пайдаланып шешу білімі мен проблеманы пайдалану мүмкіндігі болуы.
Бағдарлама жетекшісі:Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
VIE 1209 Возобновляемые источники энергии
Пререквизиты: Математика, Экология и устойчивое развитие.
Постреквизиты: Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии, Инженерная экология
Цель изучения: Формирование систематических знаний о традиционных и нетрадиционных
источниках энергии, а так же получение теоретических и практических навыков в области
эффективного применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.
Краткое содержание курса: Введение. Основные научные принципы использования
возобновляемых источников энергии. Виды, основные направления использования и ресурсы
возобновляемых источников энергии. Принципы построения гидрометеорологической сети.
Основные законы солнечной энергии. Понятие ветроэнергетики. Классификация ветродвигателей по
принципу их работы. Преимущества и недостатки различных систем ветродвигателей. Микро- и
мини гидроэлектростанции. Биотопливо. Энергия биогаза.
Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен знать основы и
научные принципы использования возобновляемых источников энергии; уметь разрабатывать
мероприятия поповышению эффективности использования возобновляемых источников энергии;
уметь грамотно произвести расчет тепловой нагрузки объекта;уметь самостоятельно изучать и
воспринимать новый материал и использовать полученные знания и решения задач с использованием
ЭВМ.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhKEShKDEEK 1209 Жылумен қамтамасыз ету шағын кәсіпорындардың дәстүрлі емес
энергия көздері
Пререквизиттері: Математика
Постреквизиттері: Қуат көзін үнемдеу негізі, Қоршаған ортаның физика - химиялық процесстері
Оқу мақсаты: баламалы және жаңартылатын энергия көздерін тиімді пайдалану бойынша
теориялық және практикалық дағдыларын алу қалай жылу энергиясын шағын кәсіпорындар дәстүрлі
емес көздері, сондай-ақ туралы білімді жүйелеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Жаңартылатын және баламалы энергия көздері. дәстүрлі және
дәстүрлі емес энергия көздерін қорлары мен ресурстарының. жаңартылатын энергия көздерін
пайдалану мәселелері. аз қуатты электр станциялары. Жылу сорғылары. жылу энергиясына күн
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энергиясын түрлендіру. жылыту үшін геотермалдық энергия пайдалану.
Оқыту нәтижесі: Пән аяқталғаннан кейін студент жаңартылатын энергия көздерін теориялық
негіздерін білуі тиіс. жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жөніндегі жалпы принциптерін
дамыту үшін білімді қолдану. өз жаңа материалды қабылдауға және пән бойынша тапсырмаларды
орындау үшін компьютерлік бағдарламаларды пайдалану логикалық ойлау дағдыларын дамытуға
қабілетті.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TMPNIE 1209 Теплоснабжение малых предприятий нетрадиционными источниками
энергии
Пререквизиты: Математика
Постреквизиты: Основы энергосбережения, Физико-химические процессы окружающей среды
Цель изучения: Систематизация знаний о способах теплоснабжения малых предприятий
нетрадиционными источниками энергии, а так же получение теоретических и практических навыков
в области эффективного применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.
Краткое содержание курса: Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии. Запасы и
ресурсы традиционных и нетрадиционных источников энергии. Проблемы использования
возобновляемых источников энергии. Энергетические установки малой мощности. Тепловые насосы.
Преобразование солнечной энергии в тепловую энергию. Использование геотермальных источников
для теплоснабжения.
Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен знать
теоретические основы возобновляемых источников энергии. Применение знаний для освоения общих
принципов использования возобновляемых источников энергии. Умение самостоятельно
воспринимать новый материал и развивать навыки логического мышления, применять компьютерные
программы для выполнения заданий по дисциплине.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EE 2208 Электротехника және электроника
Пререквизиттері: Математика
Постреквизиттері: Энергетикалық қондырғы өңдірісі, өзгертілген электрлік энергияны тарату
Оқу мақсаты: Электротехниканың негіздері бойынша қажетті білім деңгейін меңгеру,
профильдік және арнайы пәндерді меңгеруді жеңілдетеді.
Курстың қысқаша мазмұны: Электротехниканы ғылым ретінде дамыту тарихы,
электротехниканың негізгі заңдары (Ом, Кирхгоф), әртүрлілік және өмірдегі электр энергиясын
қолдану.
Оқыту нәтижесі:электротехника және электроника негізгі ұғымдар, теориялар мен принциптерін
білу. әр түрлі жобалық шешімдердің пайдалану үшін электротехника және электроника саласындағы
ойлары мен пікірлерін білдіру мүмкіндігі болуы. электротехника және электроника саласындағы
проблеманы тұжырымдау, оны шешу үшін іс-шараларды үйлестіру мүмкіндігіне ие болу үшін.
электротехника және электроника саласындағы өз білімдерін толтыру және логикалық ойлау
дағдыларын дамытуға қабілетті болу үшін.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EE 2208 Электротехника и электроника
Пререквизиты: Математика
Постреквизиты: Энергетические установки производства, преобразования и распределения
электрической энергии
Цель изучения: Овладение необходимым объемом знаний по основам электротехники,
способствующих усвоению профилирующих и специальных дисциплин.
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Краткое содержание курса: История развития электротехники как науки, об основных законах
электротехники (Ома, Кирхгофа), многообразии и применения электроэнергетики в жизни.
Результаты обучения: Знать основные понятия, теорий и принципов электротехники и
электроники. Уметь выражать мысли и суждения в области электротехники и электроники по
использованию тех или иных конструктивных решении. Уметь сформулировать задачу в области
электротехники и электроники и координировать действия по ее решению. Уметь самостоятельно
пополнять знания в области электротехники и электроники и развивать навыки логического
мышления.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ЕЕАN 2208 Электротехника, электроника және автоматика негізі
Пререквизиттері: Математика
Постреквизиттері: Энергетикалық қондырғы өңдірісі, өзгертілген электрлік энергияны тарату
Оқу мақсаты: зерттеу, бір фазалы және үш фазалы синусоидалы линиялық электр тізбектерді де
сапалық және сандық құрылған процестер.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе және пән проблема. Электротехника. Электр тізбегінің DC.
Электр тізбегінің AC. Үш фазалы айнымалы ток тізбегі. Өтпелі кезеңдер. Электр өлшеу. процесінің
автоматтандырылған бақылау тұз тоқыма өнеркәсібі параметрлері. Автоматты басқару жүйелері және
технологиялық процестерді басқару.
Оқыту нәтижесі: Электр тізбектерінің негізгі заңдарын, тұрақты және айнымалы ток, электр
машиналар мен аппаратура негізгі сипаттамалары, электрондық құрылғылардың физикалық
негіздерін білу. схемасын оқып және қарапайым электр тізбектерін жинау, электр жабдықтары,
электр тізбектерінің параметрлерін зерттеуге қолдана алады. оқу және анықтама әдебиеттерінің
электротехника пайдаланыңыз. процесс параметрлерін бақылау және басқару үшін техникалық
құралдарды пайдалана алады үшін. автоматты басқару жүйелерін сапасын бағалау әдістерін
пайдаланыңыз.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OEEA 2208 Основы электротехники, электроники и автоматики
Пререквизиты: Математика
Постреквизиты: Энергетические установки производства, преобразования и распределения
электрической энергии
Цель изучения: Изучение, как с качественной, так и с количественной стороны установившихся
процессов в линейных электрических цепях однофазного синусоидального и трехфазного тока.
Краткое содержание курса: Введение и задачи дисциплины. Электротехника. Электрические
цепи постоянного тока. Электрические цепи переменного тока. Трехфазные цепи переменного тока.
Переходные процессы. Электрические измерения. Автоматизированный контроль технологических
параметров текстиль ной промышленности. Автоматические системы управления и регулирования
технологических процессов.
Результаты обучения: Знать основные законы электрических цепей постоянного и переменного
тока, основных характеристик электрических машин и аппаратов, физических основ работы
электронных устройств. Уметь читать схемы и собирать простые электрические цепи, Применять
электроизмерительную аппаратуру для исследования параметров электрических цепей. Использовать
учебную и справочную электротехническую литературу. Уметь использовать технические средства
для контроля и регулирования параметров технологических процессов. Использовать методы оценки
качества автоматических систем регулирования.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ABT 2209 Автоматтық басқарудың теориясы
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Пререквизиттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
Постреквизиттері: Жылу энергетикасының жүйелерінің сенімі
Оқу мақсаты: студенттерге инженерлік талдау және автоматты басқару жүйелерін синтездеу
негіздерін беру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негізгі терминдер мен анықтамалар. автоматты бақылау
және автоматтандыру құралдарын негіздері. Жіктеу және автоматты басқару жүйелерінің
математикалық сипаттамасы. динамикалық жүйелердің тұрақтылығы зерттеу. басқару жүйелерін
міндеттері мен құрылымдардың ыдырау. басқару жүйелерін пайдалануға дәлдігі. Автоматты басқару
үдерістердің сапасын зерттеу. уақытша сипаттамалары
Оқыту нәтижесі: : Білу: басқару жүйелерін автоматты басқару принциптері негізгі түрлері,
автоматты басқару талдау және синтездеу жүйесін әдістері; білуі керек: негізгі бақылау заңдар
схемасын жасауға дизайн білімдерін қолдануға және автоматты бақылаудың техникалық мәселелерді
шешу, ақпаратты өңдеу қазіргі заманғы әдістерін ұсынуға; Қабілетті: жылу электр процестерді
автоматтандыру және автоматтандыру байланысын негіздеу және өндіріс тиімділігін, құрылымдық
бақылау схемалары бойынша физикалық құбылыстарды талдау үшін. датчиктерді, датчиктер
жетектер, контроллерлер және олардың бағдарламалау жүйелері: анықтамалықтар, заманауи
аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету автоматтандыру құралдарымен жұмыс жұмыс істеу:
Умет.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TAU 2209 Теория автоматического управления
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке)
Постреквизиты: Надежность теплоэнергетических систем
Цель изучения: Формирование у студентов инженерных основ анализа и синтеза систем
автоматического управления.
Краткое содержание курса: Введение. Основные термины и определения. Основы
автоматического регулирования и средства автоматизации. Классификация и математическое
описание систем автоматического управления. Исследование устойчивости динамических систем.
Декомпозиция задач и структур систем управления. Точность функционирования систем управления.
Исследование качества процессов автоматического регулирования. Временные характеристики
Результаты обучения: знать принципы автоматического управления, основные разновидности
систем управления, методах анализа и синтеза систем автоматического управления; уметь:составлять
схемы фундаментальных законов управления,применять знания при конструировании и решении
технических задач автоматического управления, представлять современные метод обработки
информации; Уметь: обосновать связь автоматики и автоматизации теплоэнергетических процессов и
экономичности производства, анализировать физические явления в структурных схемах управления.
Уметь: работать со справочной литературой, работать с современными техническими и
программными средствами автоматизации: измерительными преобразователями, датчиками
исполнительными механизмами, контроллерами и системами их программирования.
Руководитель программы: Войцеховская О.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ABTN 2209 Автоматты басқару теориясының негізі
Пререквизиттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
Постреквизиттері: Жылу энергетикалық жүйенің сенім көрсеткіші және анықтама негізі
Оқу мақсаты: автоматтандырудың техникалық құралдарын құрылымын физикалық негіздерін,
сондай-ақ осы процестерді сипаттайтын шамалардың арасындағы сандық өзара қарым-қатынас
зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: пән кіріспе. объектілер мен басқару жүйелерін математикалық
модельдері. Тұрақтылық. Басқару және бақылау. Инвариантты және сезімталдығы. басқару
жүйелерін талдау әдістері. басқару жүйелерін синтездеу әдістері. Сандық басқару жүйелері.
Оқыту нәтижесі: Пәннің негізгі түсініктер мен анықтамалар білу. Процесінің ақпараттық басқару
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аспектілерін тұсаукесері техникасы және басқару жүйелерін білемін. басқару құрылғысы ретінде
компьютермен басқару жүйесін талдау мен синтездеу проблемасын шешу мүмкіндігі болу үшін.
бағдарламалық қамтамасыз ету деңгейінде цифрлық жүйелердің бақылау алгоритмдері іске асыру
мүмкіндігіне ие болу үшін. АБЖ жүйелі ұйымдастырудың жалпы принциптері, АБЖ техникалық
құралдарын пайдалануға білікті болуы.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ОTAU 2209 Основы теории автоматического управления
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке)
Постреквизиты: Основы определения и показатели надежности теплоэнергетических систем
Цель изучения: Изучение физических основ о структуре технических средств автоматизации, а
также количественные связи между величинами, характеризующими эти процессы.
Краткое содержание курса: Введение в дисциплину. Математические модели объектов и систем
управления. Устойчивость. Управляемость и наблюдательность. Инвариантность и чувствительность.
Методы анализа систем управления. Методы синтеза систем управления. Цифровые системы
управления.
Результаты обучения: Знать основные понятия и определения дисциплины. Знать формы
представления объектов и систем управления, информационных аспектов процесса управления.
Уметь решать задачи анализа и синтеза систем управления с ЭВМ в качестве управляющего
устройства. Уметь реализовывать алгоритмы управления в цифровых системах на программном
уровне. Владеть навыками эксплуатации технических средств САУ, общими принципами системной
организации САУ.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhEK 1209 Жаңартылатын энергия көздері
Пререквизиттері: Математика, Экология және тұрақты даму.
Постреквизиттері: Жылу энергетикада және жылу технологияларда энергияны үнемдеу,
Иженерлік экология
Оқу мақсаты: дәстүрлі және дәстүрлі емес энергия көздері туралы жүйелі білімді қалыптастыру,
сондай-ақ баламалы және жаңартылатын энергия көздерін тиімді пайдалану бойынша теориялық
және практикалық дағдыларын алу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жөніндегі
негізгі ғылыми принциптері. Түрлері, ресурстар мен жаңартылатын энергия көздерін пайдалану
негізгі бағыттары. гидрометеорологиялық желісі құрылысының принциптері. күн энергиясын негізгі
заңдары. жел энергиясын ұғымы. олардың жұмысының негізінде жел турбиналары жіктелуі. түрлі
жел турбинасы жүйелерін артықшылықтары мен кемшіліктері. Micro және шағын су электр
станциялары. Биоотын. биогаз энергиясын.
Оқыту нәтижесі: Пән аяқталғаннан кейін студент жаңартылатын энергия көздерін пайдалану
жөніндегі негіздерін және ғылыми принциптерін білуі тиіс; жаңартылатын энергия көздерін
пайдалану тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу алады; дұрыс нысанның жылу
жүктемесін есептеу мүмкіндігі болуы үшін; дербес білуге және ұғынуға жаңа материалды және
компьютерлерді пайдаланып шешу білімі мен проблеманы пайдалану мүмкіндігі болуы.
Бағдарлама жетекшісі:Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
VIE 1209 Возобновляемые источники энергии
Пререквизиты: Математика, Экология и устойчивое развитие.
Постреквизиты: Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии, Инженерная экология
Цель изучения: Формирование систематических знаний о традиционных и нетрадиционных
источниках энергии, а так же получение теоретических и практических навыков в области
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эффективного применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.
Краткое содержание курса: Введение. Основные научные принципы использования
возобновляемых источников энергии. Виды, основные направления использования и ресурсы
возобновляемых источников энергии. Принципы построения гидрометеорологической сети.
Основные законы солнечной энергии. Понятие ветроэнергетики. Классификация ветродвигателей по
принципу их работы. Преимущества и недостатки различных систем ветродвигателей. Микро- и
мини гидроэлектростанции. Биотопливо. Энергия биогаза.
Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен знать основы и
научные принципы использования возобновляемых источников энергии; уметь разрабатывать
мероприятия поповышению эффективности использования возобновляемых источников энергии;
уметь грамотно произвести расчет тепловой нагрузки объекта;уметь самостоятельно изучать и
воспринимать новый материал и использовать полученные знания и решения задач с использованием
ЭВМ.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhKEShKDEEK 1209 Жылумен қамтамасыз ету шағын кәсіпорындардың дәстүрлі емес
энергия көздері
Пререквизиттері: Математика
Постреквизиттері: Қуат көзін үнемдеу негізі, Қоршаған ортаның физика - химиялық процесстері
Оқу мақсаты: баламалы және жаңартылатын энергия көздерін тиімді пайдалану бойынша
теориялық және практикалық дағдыларын алу қалай жылу энергиясын шағын кәсіпорындар дәстүрлі
емес көздері, сондай-ақ туралы білімді жүйелеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Жаңартылатын және баламалы энергия көздері. дәстүрлі және
дәстүрлі емес энергия көздерін қорлары мен ресурстарының. жаңартылатын энергия көздерін
пайдалану мәселелері. аз қуатты электр станциялары. Жылу сорғылары. жылу энергиясына күн
энергиясын түрлендіру. жылыту үшін геотермалдық энергия пайдалану.
Оқыту нәтижесі: Пән аяқталғаннан кейін студент жаңартылатын энергия көздерін теориялық
негіздерін білуі тиіс. жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жөніндегі жалпы принциптерін
дамыту үшін білімді қолдану. өз жаңа материалды қабылдауға және пән бойынша тапсырмаларды
орындау үшін компьютерлік бағдарламаларды пайдалану логикалық ойлау дағдыларын дамытуға
қабілетті.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TMPNIE 1209 Теплоснабжение малых предприятий нетрадиционными источниками
энергии
Пререквизиты: Математика
Постреквизиты: Основы энергосбережения, Физико-химические процессы окружающей среды
Цель изучения: Систематизация знаний о способах теплоснабжения малых предприятий
нетрадиционными источниками энергии, а так же получение теоретических и практических навыков
в области эффективного применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.
Краткое содержание курса: Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии. Запасы и
ресурсы традиционных и нетрадиционных источников энергии. Проблемы использования
возобновляемых источников энергии. Энергетические установки малой мощности. Тепловые насосы.
Преобразование солнечной энергии в тепловую энергию. Использование геотермальных источников
для теплоснабжения.
Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен знать
теоретические основы возобновляемых источников энергии. Применение знаний для освоения общих
принципов использования возобновляемых источников энергии. Умение самостоятельно
воспринимать новый материал и развивать навыки логического мышления, применять компьютерные
программы для выполнения заданий по дисциплине.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.

202

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EE 2208 Электротехника және электроника
Пререквизиттері: Математика
Постреквизиттері: Энергетикалық қондырғы өңдірісі, өзгертілген электрлік энергияны тарату
Оқу мақсаты: Электротехниканың негіздері бойынша қажетті білім деңгейін меңгеру,
профильдік және арнайы пәндерді меңгеруді жеңілдетеді.
Курстың қысқаша мазмұны: Электротехниканы ғылым ретінде дамыту тарихы,
электротехниканың негізгі заңдары (Ом, Кирхгоф), әртүрлілік және өмірдегі электр энергиясын
қолдану.
Оқыту нәтижесі:электротехника және электроника негізгі ұғымдар, теориялар мен принциптерін
білу. әр түрлі жобалық шешімдердің пайдалану үшін электротехника және электроника саласындағы
ойлары мен пікірлерін білдіру мүмкіндігі болуы. электротехника және электроника саласындағы
проблеманы тұжырымдау, оны шешу үшін іс-шараларды үйлестіру мүмкіндігіне ие болу үшін.
электротехника және электроника саласындағы өз білімдерін толтыру және логикалық ойлау
дағдыларын дамытуға қабілетті болу үшін.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EE 2208 Электротехника и электроника
Пререквизиты: Математика
Постреквизиты: Энергетические установки производства, преобразования и распределения
электрической энергии
Цель изучения: Овладение необходимым объемом знаний по основам электротехники,
способствующих усвоению профилирующих и специальных дисциплин.
Краткое содержание курса: История развития электротехники как науки, об основных законах
электротехники (Ома, Кирхгофа), многообразии и применения электроэнергетики в жизни.
Результаты обучения: Знать основные понятия, теорий и принципов электротехники и
электроники. Уметь выражать мысли и суждения в области электротехники и электроники по
использованию тех или иных конструктивных решении. Уметь сформулировать задачу в области
электротехники и электроники и координировать действия по ее решению. Уметь самостоятельно
пополнять знания в области электротехники и электроники и развивать навыки логического
мышления.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ЕЕАN 2208 Электротехника, электроника және автоматика негізі
Пререквизиттері: Математика
Постреквизиттері: Энергетикалық қондырғы өңдірісі, өзгертілген электрлік энергияны тарату
Оқу мақсаты: зерттеу, бір фазалы және үш фазалы синусоидалы линиялық электр тізбектерді де
сапалық және сандық құрылған процестер.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе және пән проблема. Электротехника. Электр тізбегінің DC.
Электр тізбегінің AC. Үш фазалы айнымалы ток тізбегі. Өтпелі кезеңдер. Электр өлшеу. процесінің
автоматтандырылған бақылау тұз тоқыма өнеркәсібі параметрлері. Автоматты басқару жүйелері және
технологиялық процестерді басқару.
Оқыту нәтижесі: Электр тізбектерінің негізгі заңдарын, тұрақты және айнымалы ток, электр
машиналар мен аппаратура негізгі сипаттамалары, электрондық құрылғылардың физикалық
негіздерін білу. схемасын оқып және қарапайым электр тізбектерін жинау, электр жабдықтары,
электр тізбектерінің параметрлерін зерттеуге қолдана алады. оқу және анықтама әдебиеттерінің
электротехника пайдаланыңыз. процесс параметрлерін бақылау және басқару үшін техникалық
құралдарды пайдалана алады үшін. автоматты басқару жүйелерін сапасын бағалау әдістерін
пайдаланыңыз.
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Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OEEA 2208 Основы электротехники, электроники и автоматики
Пререквизиты: Математика
Постреквизиты: Энергетические установки производства, преобразования и распределения
электрической энергии
Цель изучения: Изучение, как с качественной, так и с количественной стороны установившихся
процессов в линейных электрических цепях однофазного синусоидального и трехфазного тока.
Краткое содержание курса: Введение и задачи дисциплины. Электротехника. Электрические
цепи постоянного тока. Электрические цепи переменного тока. Трехфазные цепи переменного тока.
Переходные процессы. Электрические измерения. Автоматизированный контроль технологических
параметров текстиль ной промышленности. Автоматические системы управления и регулирования
технологических процессов.
Результаты обучения: Знать основные законы электрических цепей постоянного и переменного
тока, основных характеристик электрических машин и аппаратов, физических основ работы
электронных устройств. Уметь читать схемы и собирать простые электрические цепи, Применять
электроизмерительную аппаратуру для исследования параметров электрических цепей. Использовать
учебную и справочную электротехническую литературу. Уметь использовать технические средства
для контроля и регулирования параметров технологических процессов. Использовать методы оценки
качества автоматических систем регулирования.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ABT 2209 Автоматтық басқарудың теориясы
Пререквизиттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
Постреквизиттері: Жылу энергетикасының жүйелерінің сенімі
Оқу мақсаты: студенттерге инженерлік талдау және автоматты басқару жүйелерін синтездеу
негіздерін беру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негізгі терминдер мен анықтамалар. автоматты бақылау
және автоматтандыру құралдарын негіздері. Жіктеу және автоматты басқару жүйелерінің
математикалық сипаттамасы. динамикалық жүйелердің тұрақтылығы зерттеу. басқару жүйелерін
міндеттері мен құрылымдардың ыдырау. басқару жүйелерін пайдалануға дәлдігі. Автоматты басқару
үдерістердің сапасын зерттеу. уақытша сипаттамалары
Оқыту нәтижесі: : Білу: басқару жүйелерін автоматты басқару принциптері негізгі түрлері,
автоматты басқару талдау және синтездеу жүйесін әдістері; білуі керек: негізгі бақылау заңдар
схемасын жасауға дизайн білімдерін қолдануға және автоматты бақылаудың техникалық мәселелерді
шешу, ақпаратты өңдеу қазіргі заманғы әдістерін ұсынуға; Қабілетті: жылу электр процестерді
автоматтандыру және автоматтандыру байланысын негіздеу және өндіріс тиімділігін, құрылымдық
бақылау схемалары бойынша физикалық құбылыстарды талдау үшін. датчиктерді, датчиктер
жетектер, контроллерлер және олардың бағдарламалау жүйелері: анықтамалықтар, заманауи
аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету автоматтандыру құралдарымен жұмыс жұмыс істеу:
Умет.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TAU 2209 Теория автоматического управления
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке)
Постреквизиты: Надежность теплоэнергетических систем
Цель изучения: Формирование у студентов инженерных основ анализа и синтеза систем
автоматического управления.
Краткое содержание курса: Введение. Основные термины и определения. Основы
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автоматического регулирования и средства автоматизации. Классификация и математическое
описание систем автоматического управления. Исследование устойчивости динамических систем.
Декомпозиция задач и структур систем управления. Точность функционирования систем управления.
Исследование качества процессов автоматического регулирования. Временные характеристики
Результаты обучения: знать принципы автоматического управления, основные разновидности
систем управления, методах анализа и синтеза систем автоматического управления; уметь:составлять
схемы фундаментальных законов управления,применять знания при конструировании и решении
технических задач автоматического управления, представлять современные метод обработки
информации; Уметь: обосновать связь автоматики и автоматизации теплоэнергетических процессов и
экономичности производства, анализировать физические явления в структурных схемах управления.
Уметь: работать со справочной литературой, работать с современными техническими и
программными средствами автоматизации: измерительными преобразователями, датчиками
исполнительными механизмами, контроллерами и системами их программирования.
Руководитель программы: Войцеховская О.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ABTN 2209 Автоматты басқару теориясының негізі
Пререквизиттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
Постреквизиттері: Жылу энергетикалық жүйенің сенім көрсеткіші және анықтама негізі
Оқу мақсаты: автоматтандырудың техникалық құралдарын құрылымын физикалық негіздерін,
сондай-ақ осы процестерді сипаттайтын шамалардың арасындағы сандық өзара қарым-қатынас
зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: пән кіріспе. объектілер мен басқару жүйелерін математикалық
модельдері. Тұрақтылық. Басқару және бақылау. Инвариантты және сезімталдығы. басқару
жүйелерін талдау әдістері. басқару жүйелерін синтездеу әдістері. Сандық басқару жүйелері.
Оқыту нәтижесі: Пәннің негізгі түсініктер мен анықтамалар білу. Процесінің ақпараттық басқару
аспектілерін тұсаукесері техникасы және басқару жүйелерін білемін. басқару құрылғысы ретінде
компьютермен басқару жүйесін талдау мен синтездеу проблемасын шешу мүмкіндігі болу үшін.
бағдарламалық қамтамасыз ету деңгейінде цифрлық жүйелердің бақылау алгоритмдері іске асыру
мүмкіндігіне ие болу үшін. АБЖ жүйелі ұйымдастырудың жалпы принциптері, АБЖ техникалық
құралдарын пайдалануға білікті болуы.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ОTAU 2209 Основы теории автоматического управления
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке)
Постреквизиты: Основы определения и показатели надежности теплоэнергетических систем
Цель изучения: Изучение физических основ о структуре технических средств автоматизации, а
также количественные связи между величинами, характеризующими эти процессы.
Краткое содержание курса: Введение в дисциплину. Математические модели объектов и систем
управления. Устойчивость. Управляемость и наблюдательность. Инвариантность и чувствительность.
Методы анализа систем управления. Методы синтеза систем управления. Цифровые системы
управления.
Результаты обучения: Знать основные понятия и определения дисциплины. Знать формы
представления объектов и систем управления, информационных аспектов процесса управления.
Уметь решать задачи анализа и синтеза систем управления с ЭВМ в качестве управляющего
устройства. Уметь реализовывать алгоритмы управления в цифровых системах на программном
уровне. Владеть навыками эксплуатации технических средств САУ, общими принципами системной
организации САУ.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TKS 2210 Технологиялық кәсіпкерлік және стартаптар
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Пререквизиттер: Кәсіпкерлік негіздері.
Постреквизиттер: Саланың экономикасы
Оқу мақсаты: студенттерде өмір сүруге қабілетті стартаптар мен техпренерлік процестер жасау
түсінігін қалыптастыру. Кәсіпкерге қажетті IT-компетенцияны, бизнес дағдыларды және топтық
жұмыстарды дамыту. Осы курс өз бизнес-идеясын инкубатор немесе акселераторда дамыту үшін
білімдер жинағын беруге бағытталған.
Курстың қысқаша мазмұны: Техпренёрлік. Уақыт ағымы және мемлекеттің мұқтаждығы.
Ынталандыру. MCI. Серпілісті Идея және шабыт көзі. Қазіргі заман трендтері. Қорытынды мақсат
ретінде инкубатор мен акселератор арасындағы айырмашылық. Топ. Қажетті білікті негізін
салушыларды қалай тарту және қиын сәттерде топты қалай ынталандыру. Мақсатты аудиторияның
Клиенттің Сегментке бөлінуі. Әрбір сегментке бірегей Құнды Ұсыныс жасау. Customer Development.
Мәселелі сұхбат арқылы клиентті зерттеу. Тікелей бәсекелестер және жасанды өнімдер. TAM - SAM SOM. MVP нарығының көлемі. MCI сәйкес өнімді енгізу. Бизнес-Модельдердің Canvas-картасы.
Гипотездерді тестілеуге арналған HADI-циклдер. Ақшаландыру модельдері. Өнімнің юнитэкономикасы және метрикасы. Қаржы. Бағаның құрылуы. Маркетинг. Алғашқы сатылымдар. PR.
Customer Validation. Сатылым арналары және масштабтау. Венчурлық Инвестициялар. Pre-seed, Seed,
А/B/C раундтағы инвесторлар түрлері. Бизнес-ангелдер және Краудфандинг. Питчинг.
Оқудың нәтижесі: білу керек: техпренёрлік процестердің негіздерін және оның негізгі теориялық
тәсілдерін. Істей алу: IT-кәсіпкердің алған дағдыларын қолдана отырып, ең кемі өмірге бейімді
өнімге дейін идеяны жеткізу. Меңгеру керек: бизнес-идеяны жүзеге асыру әдістерін, оқылатын
пәндердің әдістемелік базистерін.
Бағдарлама жетекшісі: Ильясова Б.
Кафедра: «Экономикажәне менеджмент»
TPS 2210 Технологическое предпринимательство и стартапы
Пререквизиты: Предпринимательская деятельность
Постреквизиты: Экономика отрасли
Цель изучения: Формирование у студентов понимания процесса создания жизнеспособного
стартапа и техпренёрского процесса. Развитие IT-компетенции, командной работы и бизнес-навыков,
необходимых технологическому предпринимателю. Данный курс призван дать совокупность знаний
для развития своей бизнес-идеи в инкубаторе или акселераторе.
Краткое содержание курса: Техпренёрство. Веяние времени и потребность государства.
Мотивация. MCI. Прорывная Идея и источники вдохновения. Тренды Современности. Разница между
инкубатором и акселератором, как итоговой цели. Команда. Как привлечь со-основателей с нужными
компетенциями и мотивировать команду в трудные моменты. Разбиение Целевой Аудитории на
Клиентские Сегменты. Составление уникального Ценностного Предложения каждому сегменту.
Customer Development. Изучение клиентов через Проблемные Интервью. Прямые конкуренты и
продукты заменители. Объём рынка TAM - SAM - SOM. MVP. Имплементация продукта согласно
MCI. Canvas-карта Бизнес-Модели. HADI-циклы для тестирования гипотез. Модели монетизации.
Юнит-экономика продукта и метрики. Финансы. Ценообразование. Маркетинг. Первые Продажи. PR.
CustomerValidation. Каналы продаж и масштабирование. Венчурные Инвестиции. Виды инвесторов
на раундах Pre-seed, Seed, А/B/C. Бизнес-ангелы и Краудфандинг. Питчинг.
Результаты обучения: знать: основы техпренёрского процесса и основные теоретические
подходы к нему. Уметь: довести идею до минимально жизнеспособного продукта, используя
полученные навыки IT-предпринимателя. Владеть: методологическим базисом изучаемой
дисциплины, методами реализации бизнес-идей.
Руководитель программы: Ильясова Б.
Кафедра: «Экономики и менеджмента»
ZhB 2210 Жобаны басқару
Пререквизеттері: Экономика және бизнес
Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы және менеджмент
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Оқу мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті жобаларды басқарудын технологияларын
қолдану және өмір сүрудін түрлі салаларында жобаларды басқару теориясы туралы білім алу болып
табылады. Осы курс елдін дамуындағы жоспарлау жүйелерін ұйымдастыру үшін білім беру болып
табылады.
Курстың қысқаша мазмұны: Жобалық менеджментке кіріспе. Жобаның классификациясы және
сыртқы ортасы. Жобаның басқару принциптері. Жобаның ұйымдастырушылық құрылымы. Жобаның
жүзеге асырылуы: стратегия және технология. Менеджер және жобаның командасы. Тәуекелдерді
басқару. Жобаның қаржылық қамтамасыз етуі. Жобаның инвестициялық сипаттамасы. Бизнесжобаның презентациясы.
Оқыту нәтижесі: менеджмент және маркетинг, жобалық менеджментке негізгі теориялық
әдістерін және негіздерін білу. Оқытылатын пәннің әдістемелік базисін, жобаны жүзеге асырудың
әдісіне ие болу. Қолайсыз жағдайларда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді табу,
жобаларды құрастыру, осы жобаларды жарнама және байланыс саласында басқара алу.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: «Экономика және менеджмент»
РМ 2210 Проектный менеджмент
Пререквизиты: Экономика и бизнес
Постреквизиты: Экономика предприятия и менеджмент
Цель изучения: является представление знаний о теории и методах управления проектами в
различных сферах жизнедеятельности человека, сформировать навыки практического использования
технологий управления проектами. Данный курс призван дать совокупность знаний для организации
системы планирования в условиях современного развития страны.
Краткое содержание курса: Введение в проектный менеджмент. Классификация проекта и
внешняя среда проекта. Принципы управления проектами. Организационная структура проекта.
Реализация проекта: стратегия и технология. Анализ проблем, возникающих в ходе реализации
проекта. Менеджер и команда проекта. Управление рисками. Финансовое обеспечение проекта.
Инвестиционная характеристика проекта. Презентация бизнес-проекта.
Результаты обучения: знать основы менеджмента и маркетинга, основные теоретические
подходы к проектному менеджменту. Уметь: находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях, создавать проекты и управлять проектами в области рекламы и связей с
общественностью фирмы, организации. Владеть: методологическим базисом изучаемой дисциплины,
методами реализации проектов.
Руководитель программы: Джабасова Ж.Г.
Кафедра: «Экономики и менеджмента
ZhA 2211Жылумасса алмасу
Пререквизиттері: Жаңартылатын энергия көздері
Постреквизиттері: Жылу энергетикасының жүйелері мен энерго қолданушылары, Жылу
техникасының схемалары және сызбалар
Оқу мақсаты:Студенттерге жылу және массалық тасымалдау процестерін талдау және есептеудің
негізгі заңдары мен әдістерін, жылу және электр станцияларының және аппараттарының жылу және
массалық алмасу процестерінің сипаттамаларын анықтауға, кәсіби түйіндерді қалыптастыруға,
ғылыми көзқарасты қалыптастыруға және логикалық ойлауға үйрету.
Курстың қысқаша мазмұны:Жылу өткізгіштік. Кіріспе. Фурье заңы және оны стационарлық
жылу беру проблемаларын шешуге қолдану. Жылу өткізу проблемаларын математикалық
тұжырымдау. Ішкі жылу көзі бар стационарлық жылу өткізгіштік проблемаларын шешу. Тұрақты
емес жылу өткізгіштік теориясының негіздері. Жылу беру. Теплоотия теориясының негіздері. Жылу
алмастырғыштардың жылу есептеуі. Біртекті ортадағы конвективті жылу. Конвективтік жылуды
берудің негізгі ұғымдары. Біртекті ортадағы конвективті жылуды теориялық негіздері. Каустің
ламинарлы ағымында жылу алмасу. Конвективтік жылу берудің ұқсастығы теориясы. Термиялық
шекара қабатының теориясының негіздері. Турбулентті конвективтік жылу беру теориясы негіздері.
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Оқыту нәтижесі: Негізгі түрлерінің тепломассобмена, түсіну математикалық есептерінің жылу
өткізгіштік. Әдістерін қолдану шешім жылутехникалық міндеттерді білу, білдіру туралы пікір
жолдары алға қойылған міндеттерді шешу қарқынды жылу алмасу қабілеті қамтамасыз ететін
келісілген іс-әрекеттер проблемаларды шешу үшін өндіріс талдау негізінде физикалық және
химиялық процестерді жылутехнологиялық құрылғыларда ұмтылу игеру әдістерімен,
жылутехнологиялық процестерді жалғастыру мүмкіндігі.
Бағдарлама жетекшісі: Жабагы Е.Г.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Tep 2211 Тепломассообмен
Пререквизиты: Возобновляемые источники энергии
Постреквизиты: Теплоэнергетические системы и энергоиспользование, Теплотехнические схемы
и чертежи
Цель изучения: Дать студентам обширные и глубокие знания о фундаментальных законах и
методах анализа и расчёта процессов тепломассообмена, выработать практические навыки
определения характеристик тепломассообменных процессов теплоэнергетических установок и
аппаратов, развивать профессиональную интуицию, формировать научное мировоззрение и
логическое мышление.
Краткое содержание курса: Теплопроводность. Введение. Закон Фурье и его приложение к
решению задач стационарной теплопроводности. Математическая формулировка задач
теплопроводности. Решение задач стационарной теплопроводности с внутренним источником
теплоты. Основы теории нестационарной теплопроводности. Теплопередача. Основы теории
теплопередачи. Тепловой расчёт теплообменников. Конвективный теплообмен в однородной среде.
Общие понятия конвективного теплообмена. Теоретические основы конвективного теплообмена в
однородной среде. Теплообмен при ламинарном течении Куэтта. Теория подобия конвективного
теплообмена. Основы теории теплового пограничного слоя. Основы теории турбулентного
конвективного теплообмена.
Результаты обучения: Знание основных видов тепломассобмена, понимание математической
формулировки задач теплопроводности. Применение методов решения теплотехнических задач,
умение выражать суждения о путях решения поставленной задачиинтенсификации теплообмена
умение обеспечивать согласованные действия для решения проблем производства на основе анализа
физических и химических процессов, происходящих в теплотехнологических установках стремление
овладевать современными методами теплотехнологических процессов, возможность продолжения
образования.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhBN 2212 Жылу беру негізі
Пререквизиттері: Жылумен қамтамасыз ету шағын кәсіпорындардың дәстүрлі емес энергия
көздері
Постреквизиттері: Жылу құрылғылар жүйесінің энерго қолданысы, Жылу энергетиканы жобалау
ережені және нормаларды қолдану
Оқу мақсаты: Зерттеу міндеттерін жылу өткізгіштік, негізгі түрлері, жылу тасымалдау.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негізгі заңы жылу өткізгіштік. Жылу өткізгіштігі жазық
қабырғалары. Жылу өткізгіштік цилиндр қабырғасының. Жылу өткізгіштігі, шарлы қабырғалар.
Ұқсастық теориясының негіздері. Ұқсастық процестер конвективті жылуалмасу. Жылу алмасу
кезінде конденсация бу. Жылулық сәуле шығару. Жылулық сәуле шығару заңдары. Заңы Планк.
Заңы, Кирхгоф Заңдары. Заң Ламберта. Сәулелі жылу алмасу арасындағы тұрғыдан зерттеледі.
Оқыту нәтижесі: Білу және түсіну математикалық есептерінің жылу өткізгіштік, негізгі түрлері,
жылу тасымалдау. Әдістерін қолдану шешім жылу-техникалық міндеттерді. Білу, білдіру туралы
пікір жолдары алға қойылған міндеттерді шешу. Білу, қамтамасыз етеді келісілген іс-қимыл
проблемаларын шешу үшін өндіріс талдау негізінде физикалық және химиялық процестерді

208

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
жылутехнологиялық құрылғыларда. Ұмтылу игеру әдістерімен, жылутехнологиялық процестерді
жалғастыру мүмкіндігі.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OT 2212 Основы теплопередачи
Пререквизиты: Теплоснабжение малых предприятий нетрадиционными источниками энергии
Постреквизиты: Энергоиспользование и системы теплоэнергоснабжения, Применение норм и
правил при проектировании теплоэнергетики
Цель изучения: Изучение задач теплопроводности, основных видов теплопередачи.
Краткое содержание курса: Введение. Основной закон теплопроводности. Теплопроводность
плоской стенки. Теплопроводности цилиндрической стенки. Теплопроводность шаровой стенки.
Основы теории подобия. Подобие процессов конвективного теплообмена. Теплообмен при
конденсации пара. Тепловое излучение. Законы теплового излучения. Закон Планка. Закон Кирхгофа.
Закон Ламберта. Лучистый теплообмен между телами.
Результаты обучения:Знание и понимание математической
формулировки
задач
теплопроводности, основных видов теплопередачи. Применение методов решения теплотехнических
задач. Умение выражать суждения о путях решения поставленной задачи. Умение обеспечивать
согласованные действия для решения проблем производства на основе анализа физических и
химических процессов, происходящих в теплотехнологических установках. Стремление овладевать
современными методами теплотехнологических процессов, возможность продолжения образования.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
GSM 2214 Газ және сұйық механикасы
Пререквизиттері: Математика I
Постреквизиттері: Бу шығаратын және газдық турбиндер, энергоблоктар
Оқу мақсаты: Заңдылықтарын зерттеу, қозғалыс және тепе-теңдік сығылмайтын және сжимаемой
сұйықтық есептеу әдістемелерін көрсеткіштерінің энергетикалық жабдықтардың, түйсігі дамыту
және талдау, ғылыми дүниетанымын қалыптастыру және логикалық ойлау
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Гидростатика. Негіздері кинематика. Негізгі қозғалыс
теңдеуін сұйық және газ. Қозғалысы сұйықтың құбырлар мен құбырларды гидравликалық есептеу.
Истечение сұйықтың тесік және саптама. Обтекание қатты тел. Қозғалыс двухфазных ағындары. Су
басқан ағынының. Газ динамикасы.
Оқыту нәтижесі: білу туралы негізгі ұғымдар механика сұйық және газ туралы негізгі теңдеулері
және теоремах динамикасын сұйықтық; анықтай білу гидравликалық кедергі течении сұйықтықтың
және газдың каналдарда, қысым жоғалтулары арналарда түрлі нысандары; дағдысы болуы керек:
сандық есептеу әдістерін жылуэнергетикалық жабдықтарды анықтау және физикалық көрсеткіштер
жылу энергетикалық жабдықтар.
Бағдарлама жетекшісі: Какиров Е.С.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MZhG 2214 Механика жидкости и газа
Пререквизиты: Математика I
Постреквизиты: Паровые и газовые турбины, энергоблоки
Цель изучения: Изучение закономерностей движения и равновесия несжимаемой и сжимаемой
жидкости, методик расчётов параметров и показателей теплоэнергетического оборудования, развитие
интуиции и аналитики, формирование научного мировоззрения и логического мышления
Краткое содержание курса: Введение. Гидростатика. Основы кинематики. Основные уравнения
движения жидкости и газа. Движение жидкости в трубах и гидравлический расчёт трубопроводов. Истечение
жидкости из отверстий и насадок. Обтекание твёрдых тел. Движение двухфазных потоков. Затопленные
струи. Газовая динамика.
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Результаты обучения:знать основные понятия о механике жидкости и газа, об основных
уравнениях и теоремах динамики жидкости; уметьопределять гидравлические сопротивления при
течении жидкости и газа в каналах, потери напора в каналах различной формы; иметь навыки
количественных методов расчёта теплоэнергетического оборудования и определения физических
показателей теплоэнергетического оборудования.
Руководитель программы: Какиров Е.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

Gug 2214 Гидрогазодинамика
Пререквизиттері: Математика I
Постреквизиттері: Газ турбиндер агрегаттарының жұмыс принципі, құрылымы және жылу
есептеуі
Оқу мақсаты: Зерттеу негізгі заңдарын жаратылыстану-ғылыми пәндердің әдістері,
математикалық талдау және модельдеу, теориялық және эксперименттік зерттеулер.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Бастапқы теңдеулері. Ағым газ жоқ үйкеліс және жылу
алмасу. Бір мезгілде үш газ үйкеліспен және энергообменом. Толқын қысыммен газ толқынында.
Бәйге тығыздау. Өзара іс-қимыл сверхзвукового ағынының шектейтін керек. Динамикасы идеалды
сығылмайтын сұйықтық. Функциясы және ток әлеуеті мен жылдамдығы.
Оқыту нәтижесі: Қолдану негізгі заңдарын жаратылыстану-ғылыми пәндердің әдістері,
математикалық талдау және модельдеу, теориялық және эксперименттік зерттеулер кәсіби қызмет.
Жүргізе білу есептеу және жобалау бөлшектер мен тораптарды, аспаптар мен қондырғыларға
техникалық тапсырмаға сәйкес әзірлеуге; жобалық және жұмыс техникалық құжаттаманы.
Бағдарлама жетекшісі:Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Gug 2214 Гидрогазодинамика
Пререквизиты: Математика I
Постреквизиты: Принцип работы, конструкция и тепловой расчет газотурбинных агрегатов
Цель изучения: Изучение основных законов естественнонаучных дисциплин, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.
Краткое содержание курса: Введение. Исходные уравнения. Течения газа без трения и
теплообмена. Одновременное течение газа с трением и энергообменом. Волны давлением в газовом
потоке. Скачки уплотнения. Взаимодействие сверхзвукового потока с ограничивающими
поверхностями. Динамика идеальной несжимаемой жидкости. Функция тока и и потенциал скорости.
Результаты обучения: Применение основных законов естественнонаучных дисциплин, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности. Умение производить расчет и проектирование деталей и узлов
приборов и установок в соответствии с техническим заданием; разрабатывать проектную и рабочую
техническую документацию.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TT 2213 Техникалық термодинамика
Пререквизиттері: Автоматтық басқарудың теориясы
Постреквизиттері: Отын жағудың арнаулы сұрақтары
Оқу мақсаты: Зерделеу жұмысын жылуэнергетикалық жүйелер өнеркәсіптік кәсіпорындар, ЖЭС
қазандық.
Курстың қысқаша мазмұны: Жалпы әдістемелік және техникалық талаптар шешімі бойынша
міндеттерді есептеу электр тізбектерінің. Әдістері тұрақты токтың электр тізбегін есептеу. Әдістері
тұрақты токтың электр тізбегін есептеу. Электр тізбегін есептеу әдістері бір фазалы синусоидалы ток.
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Әдістері есептеу үш фазалы тізбектегі синусоидалды тоқтың символдық. Әдістері есептеу үш фазалы
тізбектегі синусоидалды тоқтың символдық. Есептеу әдістері тізбектердің несинусоидальными
тоқпен және напряже-неді. Жалпы әдістемелік және техникалық талаптар шешімі бойынша
міндеттерді есептеу электр тізбектерінің.
Оқыту нәтижесі: Білу дифференциалдық теңдеулер термодинамиканың толық дифференциалов
ішкі энергия, энтальпия, энтропия; қайтымдылығы мен өндірісін, эксергии жылу ағынының;
процестердің аяқталған, көшу арқылы дыбыс жылдамдығы. Білімдерін қолдану, талдау үшін жұмыс
жылуэнергетикалық жүйелер өнеркәсіптік кәсіпорындар, ЖЭС қазандық. Қабілеті хабарлауға және өз
қорытындылар, пайымдаулар тұжырымдау интеграциялау негізінде білім. Дағдылары ұйымдастыру,
әзірлеу және іске асыру сауатты қызмет көрсету жылу-энергетикалық жабдықтың энергия көздері
өнеркәсіптік кәсіпорындар, ЖЭС қазандық. Иелену жеткілікті дайындықпен үшін білім алу
саласында озық технологиялар.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TT 2213 Техническая термодинамика
Пререквизиты: Теория автоматического управления
Постреквизиты: Спецвопросы сжигания топлива
Цель изучения: Изучить работу теплоэнергетических систем промышленных предприятий, ТЭС,
котельных.
Краткое содержание курса: Общие методические и технические требования к решению задач по
расчёту электрических цепей. Методы расчёта электрических цепей постоянного тока.Методы
расчёта электрических цепей постоянного тока. Методы расчёта электрических цепей
синусоидального однофазного тока. Методы расчёта трёхфазных цепей синусоидального тока.
Методы расчёта трёхфазных цепей синусоидального тока. Методы расчёта цепей с
несинусоидальными токами и напряжениями. Общие методические и технические требования к
решению задач по расчёту электрических цепей.
Результаты обучения: Знание дифференциальных уравнений термодинамики, полных
дифференциалов внутренней энергии, энтальпии, энтропии; обратимость и производство работы,
эксергии тепла и потока; процессов истечения, переход через скорость звука. Применение знаний для
анализа работы теплоэнергетических систем промышленных предприятий, ТЭС, котельных.
Способность сообщать свои выводы, формулировать суждения на основе интеграции знания.
Владение навыками организации, разработки и реализации грамотного обслуживания
теплоэнергетического оборудования энергоисточников промышленных предприятий, ТЭС,
котельных. Обладаниедостаточной подготовкой для приобретения знаний в области передовых
технологий.
Руководитель программы: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TTN 2213 Техникалық термодинамика негізі
Пререквизиттері: Автоматты басқару теориясының негізі
Постреквизиттері: Сұйық отынның жану негізі
Оқу мақсаты: Жылу және жылу және механикалық жабдықтардың сенімді және тиімді жұмысын
қамтамасыз ету үшін физикалық және химиялық құбылыстарды талдаудың термодинамикалық
әдістерін, термодинамикалық үрдістерді және идеалды және нақты газ циклдерін талдау мен
есептеудің заманауи әдістерін қолдану бойынша маман дайындау
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Термодинамиканың пәні мен әдісі. Негізгі ұғымдар мен
анықтамалар. Бу циклінің технологиялық схемасы және техникалық термодинамика мәселесі.
Термодинамиканың бірінші заңы. Ішкі энергетика мемлекеттің функциясы ретінде.
Термодинамиканың бірінші заңының теңдеулері. Энтальпия түсінігі. Ішкі энергияның жеке
туындылары. Идеалды газдың термодинамикалық процестері. Тепе-теңдік ұғымы, қайтымды
процестер. Циркулярлық процестер (циклдар). Идеал газ: теңдеу және мемлекеттік диаграммалар,
негізгі заңдар, Джоул тәжірибесі, Майер теңдеуі. Термодинамиканың екінші заңы
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Оқыту нәтижесі: Практикалық қызмет барысында қазіргі заманғы технологиялар негізінде
жылуды қолданатын жабдықты жоспарлау, жобалау және құзыретті қамтамасыз етуде оқыту
барысында алынған білімді толықтыра білу. Таза заттардың және олардың қоспаларының
термодинамикалық қасиеттерін білу, фазалық тепе-теңдік, фазалық ауысу; термодинамиканың,
циклдың циклінің бірінші және екінші принциптері және Карнот теоремалары; ұйымдық өзгерістер
мен жаңа жүйелерді енгізу нәтижесінде энергияны үнемдеудің мәнін және қажеттілігін түсіну.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау

OTT 2213 Основы технической термодинамики
Пререквизиты: Основы теории автоматического управления
Постреквизиты:Основы горения топлива.
Цель изучения: Подготовка специалиста в области применения методов термодинамики для
анализа физико-химических явлений, современных методов анализа и расчёта термодинамических
процессов и циклов идеального и реального газа с целью обеспечения надёжной и эффективной
работы теплоэнергетического и тепломеханического оборудования
Краткое содержание курса: Введение. Предмет и метод термодинамики. Основные понятия и
определения. Технологическая схема паросилового цикла и задача технической термодинамики.
Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия как функция состояния. Уравнения первого
начала термодинамики. Понятие энтальпии. Частные производные внутренней энергии.
Термодинамические процессы идеального газа. Понятие равновесного, обратимого процессов.
Круговые процессы (циклы). Идеальный газ: уравнение и диаграммы состояния, основные законы,
опыт Джоуля, уравнение Майера. Второе начало термодинамики
Результаты обучения: Умение дополнять полученные в процессе обучения знания по
планированию, проектированию и грамотному обслуживанию теплоиспользующего оборудования на
основе современных технологий в процессе практической деятельности. Знаниетермодинамических
свойств чистых веществ и их смесей, фазовое равновесие, фазовые переходы; первое и второе начала
термодинамики, обратимый цикл и теоремы Карно; понимать сущность и необходимость экономии
энергии, как результата организационных изменений и внедрения новых систем.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TKS 2210 Технологиялық кәсіпкерлік және стартаптар
Пререквизиттер: Көшбасшылықтың негіздері және кәсіпкерлік
Постреквизиттер: Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: студенттерде өмір сүруге қабілетті стартаптар мен техпренерлік процестер жасау
түсінігін қалыптастыру. Кәсіпкерге қажетті IT-компетенцияны, бизнес дағдыларды және топтық
жұмыстарды дамыту. Осы курс өз бизнес-идеясын инкубатор немесе акселераторда дамыту үшін
білімдер жинағын беруге бағытталған.
Курстың қысқаша мазмұны: Техпренёрлік. Уақыт ағымы және мемлекеттің мұқтаждығы.
Ынталандыру. MCI. Серпілісті Идея және шабыт көзі. Қазіргі заман трендтері. Қорытынды мақсат
ретінде инкубатор мен акселератор арасындағы айырмашылық. Топ. Қажетті білікті негізін
салушыларды қалай тарту және қиын сәттерде топты қалай ынталандыру. Мақсатты аудиторияның
Клиенттің Сегментке бөлінуі. Әрбір сегментке бірегей Құнды Ұсыныс жасау. Customer Development.
Мәселелі сұхбат арқылы клиентті зерттеу. Тікелей бәсекелестер және жасанды өнімдер. TAM - SAM SOM. MVP нарығының көлемі. MCI сәйкес өнімді енгізу. Бизнес-Модельдердің Canvas-картасы.
Гипотездерді тестілеуге арналған HADI-циклдер. Ақшаландыру модельдері. Өнімнің юнитэкономикасы және метрикасы. Қаржы. Бағаның құрылуы. Маркетинг. Алғашқы сатылымдар. PR.
Customer Validation. Сатылым арналары және масштабтау. Венчурлық Инвестициялар. Pre-seed, Seed,
А/B/C раундтағы инвесторлар түрлері. Бизнес-ангелдер және Краудфандинг. Питчинг.
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Оқудың нәтижесі: білу керек: техпренёрлік процестердің негіздерін және оның негізгі теориялық
тәсілдерін. Істей алу: IT-кәсіпкердің алған дағдыларын қолдана отырып, ең кемі өмірге бейімді
өнімге дейін идеяны жеткізу. Меңгеру керек: бизнес-идеяны жүзеге асыру әдістерін, оқылатын
пәндердің әдістемелік базистерін.
Бағдарлама жетекшісі: Ильясова Б.
Кафедра: «Экономикажәне менеджмент»
TPS 2210 Технологическое предпринимательство и стартапы
Пререквизиты: Основы лидерства и предпринимательство
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: Формирование у студентов понимания процесса создания жизнеспособного
стартапа и техпренёрского процесса. Развитие IT-компетенции, командной работы и бизнес-навыков,
необходимых технологическому предпринимателю. Данный курс призван дать совокупность знаний
для развития своей бизнес-идеи в инкубаторе или акселераторе.
Краткое содержание курса: Техпренёрство. Веяние времени и потребность государства.
Мотивация. MCI. Прорывная Идея и источники вдохновения. Тренды Современности. Разница между
инкубатором и акселератором, как итоговой цели. Команда. Как привлечь со-основателей с нужными
компетенциями и мотивировать команду в трудные моменты. Разбиение Целевой Аудитории на
Клиентские Сегменты. Составление уникального Ценностного Предложения каждому сегменту.
Customer Development. Изучение клиентов через Проблемные Интервью. Прямые конкуренты и
продукты заменители. Объём рынка TAM - SAM - SOM. MVP. Имплементация продукта согласно
MCI. Canvas-карта Бизнес-Модели. HADI-циклы для тестирования гипотез. Модели монетизации.
Юнит-экономика продукта и метрики. Финансы. Ценообразование. Маркетинг. Первые Продажи. PR.
CustomerValidation. Каналы продаж и масштабирование. Венчурные Инвестиции. Виды инвесторов
на раундах Pre-seed, Seed, А/B/C. Бизнес-ангелы и Краудфандинг. Питчинг.
Результаты обучения: знать: основы техпренёрского процесса и основные теоретические
подходы к нему. Уметь: довести идею до минимально жизнеспособного продукта, используя
полученные навыки IT-предпринимателя. Владеть: методологическим базисом изучаемой
дисциплины, методами реализации бизнес-идей.
Руководитель программы: Ильясова Б.
Кафедра: «Экономики и менеджмента»
ZhB 2210 Жобаны басқару
Пререквизеттері: Кәсіпкерлік қызмет
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті жобаларды басқарудын технологияларын
қолдану және өмір сүрудін түрлі салаларында жобаларды басқару теориясы туралы білім алу болып
табылады. Осы курс елдін дамуындағы жоспарлау жүйелерін ұйымдастыру үшін білім беру болып
табылады.
Курстың қысқаша мазмұны: Жобалық менеджментке кіріспе. Жобаның классификациясы және
сыртқы ортасы. Жобаның басқару принциптері. Жобаның ұйымдастырушылық құрылымы. Жобаның
жүзеге асырылуы: стратегия және технология. Менеджер және жобаның командасы. Тәуекелдерді
басқару. Жобаның қаржылық қамтамасыз етуі. Жобаның инвестициялық сипаттамасы. Бизнесжобаның презентациясы.
Оқыту нәтижесі: менеджмент және маркетинг, жобалық менеджментке негізгі теориялық
әдістерін және негіздерін білу. Оқытылатын пәннің әдістемелік базисін, жобаны жүзеге асырудың
әдісіне ие болу. Қолайсыз жағдайларда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді табу,
жобаларды құрастыру, осы жобаларды жарнама және байланыс саласында басқара алу.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: «Экономика және менеджмент»
РМ 2210 Проектный менеджмент
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Пререквизиты: Предпринимательская деятельность
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: является представление знаний о теории и методах управления проектами в
различных сферах жизнедеятельности человека, сформировать навыки практического использования
технологий управления проектами. Данный курс призван дать совокупность знаний для организации
системы планирования в условиях современного развития страны.
Краткое содержание курса: Введение в проектный менеджмент. Классификация проекта и
внешняя среда проекта. Принципы управления проектами. Организационная структура проекта.
Реализация проекта: стратегия и технология. Анализ проблем, возникающих в ходе реализации
проекта. Менеджер и команда проекта. Управление рисками. Финансовое обеспечение проекта.
Инвестиционная характеристика проекта. Презентация бизнес-проекта.
Результаты обучения: знать основы менеджмента и маркетинга, основные теоретические
подходы к проектному менеджменту. Уметь: находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях, создавать проекты и управлять проектами в области рекламы и связей с
общественностью фирмы, организации. Владеть: методологическим базисом изучаемой дисциплины,
методами реализации проектов.
Руководитель программы: Джабасова Ж.Г.
Кафедра: «Экономики и менеджмента
ZhA 2211Жылумасса алмасу
Пререквизиттері: Жылу техникасының теориялық негізі
Постреквизиттері: Жылу энергетикасының жүйелері мен энерго қолданушылары
Оқу мақсаты:Студенттерге жылу және массалық тасымалдау процестерін талдау және есептеудің
негізгі заңдары мен әдістерін, жылу және электр станцияларының және аппараттарының жылу және
массалық алмасу процестерінің сипаттамаларын анықтауға, кәсіби түйіндерді қалыптастыруға,
ғылыми көзқарасты қалыптастыруға және логикалық ойлауға үйрету.
Курстың қысқаша мазмұны:Жылу өткізгіштік. Кіріспе. Фурье заңы және оны стационарлық
жылу беру проблемаларын шешуге қолдану. Жылу өткізу проблемаларын математикалық
тұжырымдау. Ішкі жылу көзі бар стационарлық жылу өткізгіштік проблемаларын шешу. Тұрақты
емес жылу өткізгіштік теориясының негіздері. Жылу беру. Теплоотия теориясының негіздері. Жылу
алмастырғыштардың жылу есептеуі. Біртекті ортадағы конвективті жылу. Конвективтік жылуды
берудің негізгі ұғымдары. Біртекті ортадағы конвективті жылуды теориялық негіздері. Каустің
ламинарлы ағымында жылу алмасу. Конвективтік жылу берудің ұқсастығы теориясы. Термиялық
шекара қабатының теориясының негіздері. Турбулентті конвективтік жылу беру теориясы негіздері.
Оқыту нәтижесі: Негізгі түрлерінің тепломассобмена, түсіну математикалық есептерінің жылу
өткізгіштік. Әдістерін қолдану шешім жылутехникалық міндеттерді білу, білдіру туралы пікір
жолдары алға қойылған міндеттерді шешу қарқынды жылу алмасу қабілеті қамтамасыз ететін
келісілген іс-әрекеттер проблемаларды шешу үшін өндіріс талдау негізінде физикалық және
химиялық процестерді жылутехнологиялық құрылғыларда ұмтылу игеру әдістерімен,
жылутехнологиялық процестерді жалғастыру мүмкіндігі.
Бағдарлама жетекшісі: Жабагы Е.Г.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Tep 2211 Тепломассообмен
Пререквизиты: Теоретические основы теплотехники
Постреквизиты: Теплоэнергетические системы и энергоиспользование
Цель изучения: Дать студентам обширные и глубокие знания о фундаментальных законах и
методах анализа и расчёта процессов тепломассообмена, выработать практические навыки
определения характеристик тепломассообменных процессов теплоэнергетических установок и
аппаратов, развивать профессиональную интуицию, формировать научное мировоззрение и
логическое мышление.
Краткое содержание курса: Теплопроводность. Введение. Закон Фурье и его приложение к
решению задач стационарной теплопроводности. Математическая формулировка задач
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теплопроводности. Решение задач стационарной теплопроводности с внутренним источником
теплоты. Основы теории нестационарной теплопроводности. Теплопередача. Основы теории
теплопередачи. Тепловой расчёт теплообменников. Конвективный теплообмен в однородной среде.
Общие понятия конвективного теплообмена. Теоретические основы конвективного теплообмена в
однородной среде. Теплообмен при ламинарном течении Куэтта. Теория подобия конвективного
теплообмена. Основы теории теплового пограничного слоя. Основы теории турбулентного
конвективного теплообмена.
Результаты обучения: Знание основных видов тепломассобмена, понимание математической
формулировки задач теплопроводности. Применение методов решения теплотехнических задач,
умение выражать суждения о путях решения поставленной задачиинтенсификации теплообмена
умение обеспечивать согласованные действия для решения проблем производства на основе анализа
физических и химических процессов, происходящих в теплотехнологических установках стремление
овладевать современными методами теплотехнологических процессов, возможность продолжения
образования.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhBN 2212 Жылу беру негізі
Пререквизиттері: Жылу техникасының теориялық негізі
Постреквизиттері: Жылу құрылғылар жүйесінің энерго қолданысы
Оқу мақсаты: Зерттеу міндеттерін жылу өткізгіштік, негізгі түрлері, жылу тасымалдау.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негізгі заңы жылу өткізгіштік. Жылу өткізгіштігі жазық
қабырғалары. Жылу өткізгіштік цилиндр қабырғасының. Жылу өткізгіштігі, шарлы қабырғалар.
Ұқсастық теориясының негіздері. Ұқсастық процестер конвективті жылуалмасу. Жылу алмасу
кезінде конденсация бу. Жылулық сәуле шығару. Жылулық сәуле шығару заңдары. Заңы Планк.
Заңы, Кирхгоф Заңдары. Заң Ламберта. Сәулелі жылу алмасу арасындағы тұрғыдан зерттеледі.
Оқыту нәтижесі: Білу және түсіну математикалық есептерінің жылу өткізгіштік, негізгі түрлері,
жылу тасымалдау. Әдістерін қолдану шешім жылу-техникалық міндеттерді. Білу, білдіру туралы
пікір жолдары алға қойылған міндеттерді шешу. Білу, қамтамасыз етеді келісілген іс-қимыл
проблемаларын шешу үшін өндіріс талдау негізінде физикалық және химиялық процестерді
жылутехнологиялық құрылғыларда. Ұмтылу игеру әдістерімен, жылутехнологиялық процестерді
жалғастыру мүмкіндігі.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OT 2212 Основы теплопередачи
Пререквизиты: Теоретические основы теплотехники
Постреквизиты: Энергоиспользование и системы теплоэнергоснабжения
Цель изучения: Изучение задач теплопроводности, основных видов теплопередачи.
Краткое содержание курса: Введение. Основной закон теплопроводности. Теплопроводность
плоской стенки. Теплопроводности цилиндрической стенки. Теплопроводность шаровой стенки.
Основы теории подобия. Подобие процессов конвективного теплообмена. Теплообмен при
конденсации пара. Тепловое излучение. Законы теплового излучения. Закон Планка. Закон Кирхгофа.
Закон Ламберта. Лучистый теплообмен между телами.
Результаты обучения:Знание и понимание математической
формулировки
задач
теплопроводности, основных видов теплопередачи. Применение методов решения теплотехнических
задач. Умение выражать суждения о путях решения поставленной задачи. Умение обеспечивать
согласованные действия для решения проблем производства на основе анализа физических и
химических процессов, происходящих в теплотехнологических установках. Стремление овладевать
современными методами теплотехнологических процессов, возможность продолжения образования.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
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GSM 2214 Газ және сұйық механикасы
Пререквизиттері: Механика негіздері
Постреквизиттері: Су дайындаудың физика-химиялық тәсілдері
Оқу мақсаты: Заңдылықтарын зерттеу, қозғалыс және тепе-теңдік сығылмайтын және сжимаемой
сұйықтық есептеу әдістемелерін көрсеткіштерінің энергетикалық жабдықтардың, түйсігі дамыту
және талдау, ғылыми дүниетанымын қалыптастыру және логикалық ойлау
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Гидростатика. Негіздері кинематика. Негізгі қозғалыс
теңдеуін сұйық және газ. Қозғалысы сұйықтың құбырлар мен құбырларды гидравликалық есептеу.
Истечение сұйықтың тесік және саптама. Обтекание қатты тел. Қозғалыс двухфазных ағындары. Су
басқан ағынының. Газ динамикасы.
Оқыту нәтижесі: білу туралы негізгі ұғымдар механика сұйық және газ туралы негізгі теңдеулері
және теоремах динамикасын сұйықтық; анықтай білу гидравликалық кедергі течении сұйықтықтың
және газдың каналдарда, қысым жоғалтулары арналарда түрлі нысандары; дағдысы болуы керек:
сандық есептеу әдістерін жылуэнергетикалық жабдықтарды анықтау және физикалық көрсеткіштер
жылу энергетикалық жабдықтар.
Бағдарлама жетекшісі: Какиров Е.С.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MZhG 2214 Механика жидкости и газа
Пререквизиты: Основы механики
Постреквизиты: Физико-химические методы подготовки воды
Цель изучения: Изучение закономерностей движения и равновесия несжимаемой и сжимаемой
жидкости, методик расчётов параметров и показателей теплоэнергетического оборудования, развитие
интуиции и аналитики, формирование научного мировоззрения и логического мышления
Краткое содержание курса: Введение. Гидростатика. Основы кинематики. Основные уравнения
движения жидкости и газа. Движение жидкости в трубах и гидравлический расчёт трубопроводов. Истечение
жидкости из отверстий и насадок. Обтекание твёрдых тел. Движение двухфазных потоков. Затопленные
струи. Газовая динамика.
Результаты обучения:знать основные понятия о механике жидкости и газа, об основных
уравнениях и теоремах динамики жидкости; уметьопределять гидравлические сопротивления при
течении жидкости и газа в каналах, потери напора в каналах различной формы; иметь навыки
количественных методов расчёта теплоэнергетического оборудования и определения физических
показателей теплоэнергетического оборудования.
Руководитель программы: Какиров Е.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
Gug 2214 Гидрогазодинамика
Пререквизиттері: Механика негіздері
Постреквизиттері: Су дайындық
Оқу мақсаты: Зерттеу негізгі заңдарын жаратылыстану-ғылыми пәндердің әдістері,
математикалық талдау және модельдеу, теориялық және эксперименттік зерттеулер.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Бастапқы теңдеулері. Ағым газ жоқ үйкеліс және жылу
алмасу. Бір мезгілде үш газ үйкеліспен және энергообменом. Толқын қысыммен газ толқынында.
Бәйге тығыздау. Өзара іс-қимыл сверхзвукового ағынының шектейтін керек. Динамикасы идеалды
сығылмайтын сұйықтық. Функциясы және ток әлеуеті мен жылдамдығы.
Оқыту нәтижесі: Қолдану негізгі заңдарын жаратылыстану-ғылыми пәндердің әдістері,
математикалық талдау және модельдеу, теориялық және эксперименттік зерттеулер кәсіби қызмет.
Жүргізе білу есептеу және жобалау бөлшектер мен тораптарды, аспаптар мен қондырғыларға
техникалық тапсырмаға сәйкес әзірлеуге; жобалық және жұмыс техникалық құжаттаманы.
Бағдарлама жетекшісі:Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
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Gug 2214 Гидрогазодинамика
Пререквизиты: Основы механики
Постреквизиты: Водоподготовка
Цель изучения: Изучение основных законов естественнонаучных дисциплин, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.
Краткое содержание курса: Введение. Исходные уравнения. Течения газа без трения и
теплообмена. Одновременное течение газа с трением и энергообменом. Волны давлением в газовом
потоке. Скачки уплотнения. Взаимодействие сверхзвукового потока с ограничивающими
поверхностями. Динамика идеальной несжимаемой жидкости. Функция тока и и потенциал скорости.
Результаты обучения: Применение основных законов естественнонаучных дисциплин, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности. Умение производить расчет и проектирование деталей и узлов
приборов и установок в соответствии с техническим заданием; разрабатывать проектную и рабочую
техническую документацию.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TT 2213 Техникалық термодинамика
Пререквизиттері: Термодинамика және электродинамика негіздері
Постреквизиттері: Жылу техникасының схемалары және сызбалар
Оқу мақсаты: Зерделеу жұмысын жылуэнергетикалық жүйелер өнеркәсіптік кәсіпорындар, ЖЭС
қазандық.
Курстың қысқаша мазмұны: Жалпы әдістемелік және техникалық талаптар шешімі бойынша
міндеттерді есептеу электр тізбектерінің. Әдістері тұрақты токтың электр тізбегін есептеу. Әдістері
тұрақты токтың электр тізбегін есептеу. Электр тізбегін есептеу әдістері бір фазалы синусоидалы ток.
Әдістері есептеу үш фазалы тізбектегі синусоидалды тоқтың символдық. Әдістері есептеу үш фазалы
тізбектегі синусоидалды тоқтың символдық. Есептеу әдістері тізбектердің несинусоидальными
тоқпен және напряже-неді. Жалпы әдістемелік және техникалық талаптар шешімі бойынша
міндеттерді есептеу электр тізбектерінің.
Оқыту нәтижесі: Білу дифференциалдық теңдеулер термодинамиканың толық дифференциалов
ішкі энергия, энтальпия, энтропия; қайтымдылығы мен өндірісін, эксергии жылу ағынының;
процестердің аяқталған, көшу арқылы дыбыс жылдамдығы. Білімдерін қолдану, талдау үшін жұмыс
жылуэнергетикалық жүйелер өнеркәсіптік кәсіпорындар, ЖЭС қазандық. Қабілеті хабарлауға және өз
қорытындылар, пайымдаулар тұжырымдау интеграциялау негізінде білім. Дағдылары ұйымдастыру,
әзірлеу және іске асыру сауатты қызмет көрсету жылу-энергетикалық жабдықтың энергия көздері
өнеркәсіптік кәсіпорындар, ЖЭС қазандық. Иелену жеткілікті дайындықпен үшін білім алу
саласында озық технологиялар.
Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TT 2213 Техническая термодинамика
Пререквизиты: Основы термодинамики и электродинамики
Постреквизиты: Теплотехнические схемы и чертежи
Цель изучения: Изучить работу теплоэнергетических систем промышленных предприятий, ТЭС,
котельных.
Краткое содержание курса: Общие методические и технические требования к решению задач по
расчёту электрических цепей. Методы расчёта электрических цепей постоянного тока.Методы
расчёта электрических цепей постоянного тока. Методы расчёта электрических цепей
синусоидального однофазного тока. Методы расчёта трёхфазных цепей синусоидального тока.
Методы расчёта трёхфазных цепей синусоидального тока. Методы расчёта цепей с
несинусоидальными токами и напряжениями. Общие методические и технические требования к
решению задач по расчёту электрических цепей.
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Результаты обучения: Знание дифференциальных уравнений термодинамики, полных
дифференциалов внутренней энергии, энтальпии, энтропии; обратимость и производство работы,
эксергии тепла и потока; процессов истечения, переход через скорость звука. Применение знаний для
анализа работы теплоэнергетических систем промышленных предприятий, ТЭС, котельных.
Способность сообщать свои выводы, формулировать суждения на основе интеграции знания.
Владение навыками организации, разработки и реализации грамотного обслуживания
теплоэнергетического оборудования энергоисточников промышленных предприятий, ТЭС,
котельных. Обладаниедостаточной подготовкой для приобретения знаний в области передовых
технологий.
Руководитель программы: Серикбаева А.Ш.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

TTN 2213 Техникалық термодинамика негізі
Пререквизиттері: Термодинамика және электродинамика негіздері
Постреквизиттері: Жылу энергетиканы жобалау ережені және нормаларды қолдану
Оқу мақсаты: Жылу және жылу және механикалық жабдықтардың сенімді және тиімді жұмысын
қамтамасыз ету үшін физикалық және химиялық құбылыстарды талдаудың термодинамикалық
әдістерін, термодинамикалық үрдістерді және идеалды және нақты газ циклдерін талдау мен
есептеудің заманауи әдістерін қолдану бойынша маман дайындау
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Термодинамиканың пәні мен әдісі. Негізгі ұғымдар мен
анықтамалар. Бу циклінің технологиялық схемасы және техникалық термодинамика мәселесі.
Термодинамиканың бірінші заңы. Ішкі энергетика мемлекеттің функциясы ретінде.
Термодинамиканың бірінші заңының теңдеулері. Энтальпия түсінігі. Ішкі энергияның жеке
туындылары. Идеалды газдың термодинамикалық процестері. Тепе-теңдік ұғымы, қайтымды
процестер. Циркулярлық процестер (циклдар). Идеал газ: теңдеу және мемлекеттік диаграммалар,
негізгі заңдар, Джоул тәжірибесі, Майер теңдеуі. Термодинамиканың екінші заңы
Оқыту нәтижесі: Практикалық қызмет барысында қазіргі заманғы технологиялар негізінде
жылуды қолданатын жабдықты жоспарлау, жобалау және құзыретті қамтамасыз етуде оқыту
барысында алынған білімді толықтыра білу. Таза заттардың және олардың қоспаларының
термодинамикалық қасиеттерін білу, фазалық тепе-теңдік, фазалық ауысу; термодинамиканың,
циклдың циклінің бірінші және екінші принциптері және Карнот теоремалары; ұйымдық өзгерістер
мен жаңа жүйелерді енгізу нәтижесінде энергияны үнемдеудің мәнін және қажеттілігін түсіну.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OTT 2213 Основы технической термодинамики
Пререквизиты: Основы термодинамики и электродинамики
Постреквизиты: Применение норм и правил при проектировании теплоэнергетики
Цель изучения: Подготовка специалиста в области применения методов термодинамики для
анализа физико-химических явлений, современных методов анализа и расчёта термодинамических
процессов и циклов идеального и реального газа с целью обеспечения надёжной и эффективной
работы теплоэнергетического и тепломеханического оборудования
Краткое содержание курса: Введение. Предмет и метод термодинамики. Основные понятия и
определения. Технологическая схема паросилового цикла и задача технической термодинамики.
Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия как функция состояния. Уравнения первого
начала термодинамики. Понятие энтальпии. Частные производные внутренней энергии.
Термодинамические процессы идеального газа. Понятие равновесного, обратимого процессов.
Круговые процессы (циклы). Идеальный газ: уравнение и диаграммы состояния, основные законы,
опыт Джоуля, уравнение Майера. Второе начало термодинамики
Результаты обучения: Умение дополнять полученные в процессе обучения знания по
планированию, проектированию и грамотному обслуживанию теплоиспользующего оборудования на
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основе современных технологий в процессе практической деятельности. Знаниетермодинамических
свойств чистых веществ и их смесей, фазовое равновесие, фазовые переходы; первое и второе начала
термодинамики, обратимый цикл и теоремы Карно; понимать сущность и необходимость экономии
энергии, как результата организационных изменений и внедрения новых систем.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KKBG 3301 Қазандық құрылғылар және бу генераторы
Пререквизиттері: Физика, Жылу техникасының теориялық негізі
Постреквизиттері: Жылу қозғалтқыштары және қоздырғыштар, Бу шығаратын және газдық
турбиндер, энергоблоктар, Газ турбиндер агрегаттарының жұмыс принципі, құрылымы және жылу
есептеуі, Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
Оқу мақсаты: Қазандықтар мен бу генераторларының конструкциялары мен сипаттамаларын,
физикалық принциптерін, газ және жұмыс ортасындағы процестерді, есептеу әдістерін, қазандықтар
мен бу генераторларын өнеркәсіптік қолдану мәселелерін зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе Бу қазандығының технологиялық схемасы. Аралас электр
станциялары. Жанармайдың техникалық сипаттамалары және оларды қазандықта пайдалану
тиімділігі. Жабық гидравликалық жүйелердің гидродинамикасы. 1-бөлім. Жану теориясының жалпы
сұрақтары. 2-бөлім. Газ тәріздес және сұйық отындардың жануы. Бу генераторларының пештерінде
жанғыш көмір алауын жағу. Жабық гидравликалық жүйелердің гидродинамикасы. 1 бөлім. Қазандық
агрегаттардағы жылу беру. 2-бөлім. Бу қазандықтарының жылулық дизайны және орналасуы. Бу
қазандықтарының дизайны. Жабық гидравликалық жүйелердің гидродинамикасы. Ашық
гидравликалық жүйелердің гидродинамикасы. Бу қазандарының су режимі. D бөлігі Ашық
гидравликалық жүйелердің гидродинамикасы. Бу қазандарының су режимі.
Оқыту нәтижесі: Отынның және олардың жану өнімдерінің жылу сипаттамаларын, бу
қазандығының және оның жеке қыздыру беттерінің жылу есептеулерін жүргізе білу; қазандықтың
техникалық-экономикалық көрсеткіштерін және оның жылыту беттерінің сенімділігін бағалау; бу
генераторының сыйымдылығына және отын түріне байланысты оттық құрылғылардың түрін
есептеңіз және таңдаңыз.
Бағдарлама жетекшісі: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
KUP 3301 Котельные установки и парогенераторы
Пререквизиты: Физика, Теоретические основы теплотехники
Постреквизиты: Нагнетатели и тепловые двигатели, Паровые и газовые турбины, энергоблоки,
Принцип работы, конструкция и тепловой расчет газотурбинных агрегатов, Государственный экзамен
по специальности
Цель изучения: Изучение конструкций и характеристик, физических принципов работы
котельных установок и парогенераторов, процессов в газовой и рабочей средах, методик расчётов,
промышленного применения котельных установок и парогенераторов
Краткое содержание курса: Введение. Технологическая схема парового котла.
Комбинированные энергоустановки. Технические характеристики топлив и эффективность их
использования в котле. Гидродинамика замкнутых гидравлических систем. Часть 1. Общие вопросы
теории горения. Часть 2. Сжигание газообразного и жидкого топлива. Горение пылеугольного факела
в топках парогенераторов. Гидродинамика замкнутых гидравлических систем. Часть 1. Теплообмен в
котельных агрегатах. Часть 2. Тепловой расчёт и компоновка паровых котлов. Конструкции паровых
котлов. Гидродинамика замкнутых гидравлических систем. Гидродинамика разомкнутых
гидравлических систем. Водяной режим паровых котлов. Часть Г Гидродинамика разомкнутых
гидравлических систем. Водяной режим паровых котлов.
Результаты обучения: Уметь выполнять расчёты тепловых характеристик топлив и продуктов их
сгорания, тепловые расчёты парового котла и отдельных его поверхностей нагрева; оценивать
технико-экономические показатели работы котла и показатели надёжности работы его поверхностей
нагрева; рассчитывать и выбирать тип горелочных устройств в зависимости от мощности
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парогенератора и вида топлива
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhEZhEK 3215 Жылу энергетикасының жүйелері мен энерго қолданушылары
Пререквизиттері: Жылумасса алмасу
Постреквизиттері: Жылу энергетика жүйелерін жобалау
Оқу мақсаты:Жылу-энергетикалық жүйелер мен энергияны пайдалану саласындағы
студенттердің білімін қалыптастыру, жалпы принциптері, әртүрлі ЖЭС типтері мен құрылымы;
ЖЭО-да электр энергиясын және жылуды бірлескен генерациялау бойынша идеяларды
қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Өнеркәсіп өндірісінің негізгі салаларының
жылуэнергетикалық жүйелері және оларды отын-энергетикалық кешенмен байланыстыру. Жылу
және электр энергиясын өндіру және тұтыну. Жылу электр станцияларының технологиялық және
принциптік схемалары, энергия балансы және жылу тиімділігі. Жылу электр станциялары. Бу
қазандықтары және оларды жіктеу. Бу өндірудің логикалық схемасы.
Оқыту нәтижесі: Білу негізгі ұғымдарын және әдістерін жобалау жылу жүйелерін, принциптерін
энергия тұтыну " теплотехнологическом өндіру әдістерін қолдану шешім жылутехникалық
міндеттерді білу, білдіру туралы пікір шешу жолдары-техникалық міндеттерді. Дайын беруге өз
түсіну, іскерлік әріптестеріне өз деңгейін. Қабілеті оқуды жалғастыруға және кәсіптілікті жетілдіру.
Бағдарлама жетекшісі: Жабагы Е.Г.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TSE 3215 Теплоэнергетические системы и энергоиспользование
Пререквизиты: Тепломассообмен
Постреквизиты: Проектирование теплоэнергетических систем
Цель изучения: Формирование у студентов знаний в области теплоэнергетических систем и
энергоиспользования, общих принципов, структуры и функционирования ТЭС различного вида;
формирование представлений о комбинированной выработке электроэнергии и тепла на ТЭЦ.
Краткое содержание курса: Введение. Теплоэнергетические системы основных отраслей
промышленного производства и их связь с топливно-энергетическим комплексом. Производство и
потребление тепловой и электрической энергии. Технологические и принципиальный схемы,
энергетические баланс и тепловая экономичность ТЭС. Теплоэнергетические установки. Паровые
котлы и их классификация. Логическая схема производства пара.
Результаты обучения: Знание основных понятий и методов проектирования тепловых систем,
принципов энергоиспользования в теплотехнологическом производстве применение методов
решения теплотехнических задач умение выражать суждения о путях решения теплотехнических
задач. Готовность передавать собственное понимание, умения коллегам своего уровня. Способность
к продолжению обучения и совершенствованию профессионализма.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhKZhEK 3215 Жылу құрылғылар жүйесінің энерго қолданысы
Пререквизиттері: Жылу беру негізі
Постреквизиттері: Жылу құрылғылар жүйесі
Оқу мақсаты: Зерттеу тәсілдерін тұтынушыларға жылуды будағы және ыстық судағы ЖЭО,
құрылымын және жалпы жұмыс істеу принциптері, жылу және электр энергетикалық жүйелерінің
өнеркәсіптік кәсіпорындар.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Тұтыну және өндіру, жылу және электр энергиясы.
Жылуэнергетикалық қондырғылар. Жылуэнергетикалық жүйелер өнеркәсіптік кәсіпорындар. Жылу
тұтыну өнеркәсіптік кәсіпорындар, удовлетворяемое бумен және ыстық сумен қамтамасыз етеді.
Жылумен қамтамасыз ету көздері өнеркәсіптік кәсіпорындар. Сулы жылумен қамту жүйелері. Бу
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жылумен қамтамасыз ету жүйелері. Жылу желілері. Гидравликалық есебі жылу желілерінің жылу -.
Жабдық жылу желілерінің және қосалқы станциялар.
Оқыту нәтижесі: Тәсілдерін білу тұтынушыларға жылуды будағы және ыстық судағы ЖЭО,
құрылымын және жалпы жұмыс істеу принциптері, жылу және электр энергетикалық жүйелерінің
өнеркәсіптік кәсіпорындар. Білу мақсаты мен негізгі схемалары жылумен жабдықтау жүйелерінің
өнеркәсіптік кәсіпорындар мен коммуналдық сектор. Білуге анықтау әдістері тұтыну апатқа ұшырады
кәсіпорындардың теплоте. Білуге принциптері мен реттеу жүйелерін жылумен қамтамасыз ету.
Білуге принциптері мен құрылымын жылу-энергетикалық жүйені өнеркәсіптік кәсіпорындар. Білу
қажеттілігін есептеу энергия мен жылуға әртүрлі жылутехнологиялық процестер. Ӛзін бағалау және
талдау процестерді жылутехнологиялық құрылғыларда.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EST 3215 Энергоиспользование и системы теплоэнергоснабжения
Пререквизиты: Основы теплопередачи
Постреквизиты: Источники систем теплоснабжения
Цель изучения: Изучение способов отпуска тепла потребителям в паре и горячей воде с ТЭЦ,
структуры и общих принципов функционирования тепло – и электроэнергетических систем
промышленных предприятий.
Краткое содержание курса: Введение. Производство и потребление тепловой и электрической
энергии. Теплоэнергетические установки. Теплоэнергетические системы промышленных
предприятий. Теплопотребление промышленных предприятий, удовлетворяемое паром и горячей
водой. Источники теплоснабжения промышленных предприятий. Водяные системы теплоснабжения.
Паровые системы теплоснабжения. Тепловые сети. Гидравлический расчет тепловых сетей.
Оборудование тепловых сетей и тепловых подстанций.
Результаты обучения: Знание способов отпуска тепла потребителям в паре и горячей воде с
ТЭЦ, структуры и общих принципов функционирования тепло – и электроэнергетических систем
промышленных предприятий. Знать назначение и основные схемы систем теплоснабжения промышленных предприятий и коммунального сектора. Знать методы определения потребностей
предприятий в теплоте. Знать принципы построения и регулирования систем теплоснабжения. Знать
принципы построения и структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия.
Умение рассчитывать потребность в энергии и тепле различных теплотехнологических процессов.
Уметь проводить оценку и анализ процессов, протекающих в теплотехнологических установках.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhTSS 3217 Жылу техникасының схемалары және сызбалар
Пререквизиттері: Жылумасса алмасу.
Постреквизиттері: Материалтану
Оқу мақсаты: Студенттерді кеңістікте ойлауға, теориялық тұрғыдан ойдағыдай ойларымен
бөлісуге, жылу схемаларын орындау әдістерін оқып үйренуге және қазандар, турбиналар мен
жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің суреттерін оқып үйренуге, дерексіз және логикалық ойлауды
талдауға үйрету.
Курстың қысқаша мазмұны: ЕСКД. Сурет өлшемдерін орнату ережелері. Суреттер. Түрлері,
бөлімдері, бөлімдері, қашықтағы элементтері. Схемаларды орындаудың жалпы ережелері. Жалпы
қолданылатын рәміздер (ГОСТ 2,721-74). Ауыстырғыш құрылғылар мен байланыс байланыстары
(ГОСТ 2.755-87). Негізгі электрлік диаграммалар. Шартты графикалық таңбалардың сызбалары.
Оқыту нәтижесі: Жылу энергетикалық конструкциялар мен сызбаларды жобалау мен дамытудың
дәл нақты анықталған және абстрактілік мәселелелеріне жауаптарды қалыптастыру үшін деректерді
анықтау және пайдалану. Кез келген дәлдік схемаларын ұсынуға байланысты кең ауқымды
(пәнаралық) контексте жаңа және беймәлім контексттердегі мәселелерді шешуде білім мен түсінік
қолдану. Өздерінің мәліметтерін білу және оларды мамандар мен мамандарға тұжырымдау үшін
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қолданылатын білім мен негіздеу білімді анық және дәйекті түрде біріктіруге және күрделі
мәселелерді шешуге, аяқталмаған немесе шектеулі ақпарат негізінде шешімдерді тұжырымдауға
мүмкіндік береді.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TSSh 3217 Теплотехнические схемы и чертежи
Пререквизиты: Тепломассообмен.
Постреквизиты: Материаловедение
Цель изучения: Научить студентов пространственно мыслить, теоретически грамотно выражать
мысли на чертеже, обучить методам выполнения теплотехнических схем и чтения чертежей котлов,
турбин и системы теплоснабжения, анализировать абстрактное и логическое мышление
Краткое содержание курса: ЕСКД. Правила простановки размеров на чертеже. Изображения.
Виды, разрезы, сечения, выносные элементы. Общие правила выполнения схем. Обозначения общего
применения (ГОСТ2.721-74). Коммутационные устройства и контактные соединения (ГОСТ 2.75587). Принципиальные электрические схемы. Чертежи условных графических обозначений.
Результаты обучения: Знание определять и использовать данные для формулирования ответов на
четко определенные конкретные и абстрактные проблемы проектирования и разработки
теплотехнических схем и чертежей. Применение знаний и пониманий, способность решать проблемы
в новых и незнакомых контекстах в рамках более широких (междисциплинарных) контекстов,
связанных с изображением схем любой точности. Способность сообщать свои выводы и
использованные для их формулировки знания и обоснования специалистам и неспециалистам четко и
непротиворечиво интегрировать знания и справляться со сложными вопросами, формулировать
суждения на основе неполной или ограниченной информации.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhЕZhENK 3217 Жылу энергетиканы жобалау ережені және нормаларды
қолдану
Пререквизиттері: Жылу беру негізі
Постреквизиттері: Жылу энергетикасындғы конструкциялық материалдар
Оқу мақсаты: Зерттеуді негізгі ережелері, заңдары жобалау және әзірлеу жылу-техникалық
жүйелер, мүмкіндік беретін, проблемаларды шешу байланысты бейнеленген жылутехникалық
схемалар мен сызбалар бойынша кез-келген дәлдік.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жоба және жобалық құжаттама. Техникалық тапсырма.
Жобалау сатысы. Құрамы мен мазмұнына қойылатын жобалық құжаттама. Инженерлік іздестірулер.
Стандарттар, техникалық регламенттер, нормалар және жобалау ережелері. Экологиялық
қауіпсіздікті бағалау жобаларының энергетикалық қондырғылар.
Оқыту нәтижесі: Білу негізгі ережелер, заңдар, теориялар жобалау және әзірлеу жылу
техникалық жүйесін мүмкіндік беретін, проблемаларды шешу, жаңа және таныс емес контексте
шеңберінде жағдайға негізделген пәнаралық байланысты бейнеленген жылутехникалық схемалар мен
сызбалар бойынша кез-келген дәлдік. Қабілеті өз ой-пікірін хабарлау, байланысты бейнеленген
жылутехникалық схемалар мен сызбалар бойынша кез келген күрделілікті. Жеткізе білу өз түсіну
және түсіндіру маңызды деректер негізінде және орындау сұлбаларын оқу жылумен қамтамасыз ету.
Қабілеті оқуды жалғастыруға жобалау және әзірлеу жылу-техникалық схемалар мен сызбалар
бойынша жоғары дәрежеде дербестік.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PNPPТ 3217 Применение норм и правил при проектировании теплоэнергетики
Пререквизиты: Основы теплопередачи
Постреквизиты: Конструкционные материалы в теплоэнергетике
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Цель изучения: Изучить основные правила, законы проектирования и разработки
теплотехнических систем, позволяющих решать проблемы, связанные с изображением
теплотехнических схем и чертежей любой точности.
Краткое содержание курса: Введение. Проект и проектная документация. Техническое задание.
Стадийность проектирования. Требования к составу и содержанию проектной документации.
Инженерные изыскания. Стандарты, технические регламенты, нормы и правила проектирования.
Оценка экологической безопасности проектов энергетических установок.
Результаты обучения: Знание основных правил, законов, теорий проектирования и разработки
теплотехнических систем, позволяющих решать проблемы в новых и незнакомых контекстах, в
рамках междисциплинарных контекстов, связанных с изображением теплотехнических схем и
чертежей любой точности. Способность сообщать свои суждения, связанные с изображением
теплотехнических схем и чертежей любой сложности. Умение передавать собственное понимание и
интерпретацию значимых данных на основе выполнения и чтения схем теплоснабжения.
Способность к продолжению обучения в области проектирования и разработки теплотехнических
схем и чертежей с высокой степенью автономности.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhEZhTEU 3303 Жылу энергетикада және жылу технологияларда
энергияны үнемдеу
Пререквизиттері: Жылу энергетикасының жүйелерінің сенімі
Постреквизиттері: Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату
Оқу мақсаты: Білім, білік және дағды бойынша энергия үнемдеу-отын-энергетика кешендерінде,
салаларында, өнеркәсіпте, транспортта, агроөнеркәсіптік кешенде, коммуналды-тұрмыстық секторда
және пайдалану дәстүрлі емес жаңартылатын энергия көздері қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері. Бірфазалы
синусоидалы токтың электр тізбектері. Үш фазалы айнымалы ток тізбегі. Нонсиозоидальді токтар.
Оқыту нәтижесі: Білу жай-күйі, проблемалары және даму бағыттары энергия үнемдеу
Қазақстанда және әлемде қазіргі уақытта және болашақта. Білімдерін қолдану проблемаларды талдау,
энергия үнемдеу байланысты үнемдеу, энергетикалық ресурстар және оларды тиімді пайдалану.
Қабілеті хабарлауға және өз қорытындылар, пайымдаулар тұжырымдау интеграциялау негізінде
білім. Навыками ұйымдастыру, әзірлеу және іске асыру, энергия үнемдеу саласында өнеркәсіптік
кәсіпорындар, ЖЭС қазандық.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ETT 3303 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии
Пререквизиты: Надежность теплоэнергетических систем
Постреквизиты: Системы производства и распределения энергоносителей
Цель изучения: Формирование знаний, умений и навыков по энергосбережению в топливноэнергетическом комплексе, отраслях, промышленности, на транспорте, в агропромышленном
комплексе, коммунально-бытовом секторе и использованию нетрадиционных возобновляемых
источников энергии.
Краткое содержание курса: Введение. Линейные электрические цепи постоянного тока.
Электрические цепи однофазного синусоидального тока. Трехфазные цепи переменного тока.
Несинусоидальные токи.
Результаты обучения: Знание состояния, проблем и направления развития энергосбережения в
мире и Казахстане в настоящее время и в перспективе. Применение знаний для анализа проблем
энергосбережения, связанных с экономией энергетических ресурсов и их эффективным
использованием. Способность сообщать свои выводы, формулировать суждения на основе
интеграции знания. Владение навыками организации, разработки и реализации энергосбережения в
сфере промышленных предприятий, ТЭС, котельных.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
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Кафедра: Энергетики и машиностроения
KKUN 3303 Қуат көзін үнемдеу негізі
Пререквизиттері: Жылу энергетикалық жүйенің сенім көрсеткіші және анықтама негізі
Постреквизиттері: Қуат қөздері және оларды қолдануы
Оқу мақсаты: Зерттеу әдістері мен тәсілдерін анықтау энергетикалық тиімділік негіздерін,
энергия үнемдеу (ресурс).
физикалық негіздерін құрылымы туралы автоматтандырудың техникалық құралдарының, сондайақ сандық шамалар арасындағы байланыс сипаттайтын бұл процестер.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Отын-энергетикалық баланстар. Көрсеткіштері
энергетикалық тиімділігі. Есепке алу және бақылау, энергия ресурстарын. Энергетикалық тексеру.
Кешендері кәсіпорындарының энергия үнемдеу бойынша электр станцияларында және жылу
желілеріндегі. Тарифтік саясат және нарығының қызмет етуі энергиясы. Экономикалық тетіктері
энергия үнемдеу.
Оқыту нәтижесі: Әдістері мен тәсілдерін білу энергетикалық тиімділігін анықтауға арналған.
Білуге құқықтық негіздері энергия үнемдеу (ресурс), негізгі өлшемдер: энергия үнемдеу туралы
энергия үнемдеу іс-шараларын энергетикадағы. Білу тексеріп, жұмысқа қабілеттілігі және
энергетикалық тиімділігі негізгі жылу энергетикалық жабдықтар. Таңдай білу үлгілік құралдары
энергетикалық тиімділігін арттыру; энергетикалық зерттеулер жүргізуге, мүмкіндіктерін анықтау
тиімділігін арттыру және төмендету қаржы шығындарын іске асыру.
Бағдарлама : Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OE 3303 Основы энергосбережения
Пререквизиты: Основы определения и показатели надежности теплоэнергетических систем
Постреквизиты: Энергоносители и их применение
Цель изучения: Изучение методов и способов определения энергетической эффективности, основ
энергосбережения (ресурсосбережения).
физических основ о структуре технических средств автоматизации, а также количественные связи
между величинами, характеризующими эти процессы.
Краткое содержание курса: Введение. Топливно-энергетические балансы. Показатели
энергетической эффективности. Учет и контроль энергоресурсов. Энергетические обследования.
Комплексы предприятий по энергосбережению на электростанциях и тепловых сетях. Тарифная
политика и функционирование рынков энергии. Экономические механизмы энергосбережения.
Результаты обучения: Знание методов и способов определения энергетической эффективности.
Знать правовые основы
энергосбережения
(ресурсосбережения),
основные критерии
энергосбережения и типовых энергосберегающих мероприятий в энергетике. Умение проверить
работоспособность и энергетическую эффективность основного теплоэнергетического оборудования.
Уметь
выбирать типовые средства повышения энергетической эффективности; проводить
энергетические обследования, определять возможности повышения эффективности и снижения
финансовых затрат на реализацию энергоэффективных решений.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
SDFHT 3304 Су дайындаудың физика-химиялық тәсілдері
Пререквизиттері: Химия
Постреквизиттері: Жылу технологиясының процесстері және орнату
Оқу мақсаты: Жылу көздерінің су-химиялық режимін дайындау және ұйымдастыру әдістерін
зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Жылу электр станцияларының және атом электр станцияларының
циклдеріндегі су айналымының типтік схемалары. Су мен будың физика-химиялық қасиеттері.
Табиғи сулардың қосындылары, сипаттамалары, жіктелуі. Коллоидтық-дисперсті жүйелер.

224

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
Коагуляция механизмі. Қағаз және сүзгіні сүзу. Ион алмастырғыштар және ион алмасу процестерінің
заңдары туралы жалпы ақпарат. Ион алмасу технологиясы. Катализация, анионизация, химиялық
тұздану.
Оқыту нәтижесі: Негізгі ұғымдар мен әдістерін қазіргі заманғы әдістерін дайындау суды ЖЭС-да
өнеркәсіптік кәсіпорындар мен қазандықтардың. Қолдануға дайындау әдістері мен су-химиялық
режимді ұйымдастыру жылу көздері. Білу, білдіру туралы пікір процестерде суды дайындау және
оның әсері қоршаған ортаға. Білу жолға қою, талдау, физикалық және химиялық су сапасының
көрсеткіштерінің және су дайындау жылуэнергетикалық жүйелердегі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен
коммуналдық секторда.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау

FHMPW 3304 Физико-химические методы подготовки воды
Пререквизиты: Химия
Постреквизиты: Теплотехнологические процессы и установки
Цель изучения: Изучение методов подготовки и организации водно-химического режима
теплоисточников.
Краткое содержание курса: Типичные схемы обращения воды в циклах ТЭС и АЭС. Физикохимические свойства воды и пара. Примеси природных вод, характеристика, классификация.
Коллоидно-дисперсные системы. Механизм коагуляции. Адгезионное и плёночное фильтрование.
Общие сведения об ионитах и закономерностях ионно-обменных процессов. Технология ионного
обмена. Катионирование, анионирование, химическое обессоливание.
Результаты обучения: Знание основных понятий и методов в области современных методов
подготовки воды на ТЭС, промышленных предприятиях и котельных. Применение методов
подготовки и организации водно-химического режима тепло источников. Умение выражать суждения
о процессах водоподготовки и её влиянии на окружающую среду. Умение наладить анализ
физических и химических показателей качества воды и водоподготовки в теплоэнергетических
системах промышленных предприятий и коммунальном секторе.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
SD 3304 Су дайындық
Пререквизиттері: Химия
Постреквизиттері: Жылу алмасу құралдарының есебі және құрастыру негіздері
Оқу мақсаты: Зерделеу мәні суды дайындау ЖЭС сенімділігін қамтамасыз ету үшін және
пайдалану үнемділігі.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Мәні суды дайындау ЖЭС сенімділігін қамтамасыз ету
үшін және пайдалану үнемділігі. Жүгіну судың жұмыс циклінде ЖЭС. Негізгі жолдары, су
шығынының және бу ЖЭС. Қоспалар табиғи сулар мен судың сапа көрсеткіштері. Түсуін
қоспалардың су. Қоспалардың жіктелуі. Сапа көрсеткіштері таза су.
Оқыту нәтижесі: Білу мақсаттар мен міндеттерге су дайындау, жылу электр станцияларында
және өндірістік кәсіпорындарда. Негізгі әдістерін подготки су. Білуге сипаттамалары қоспалар мен
сапасының негізгі көрсеткіштері су. Білу және алдын-ала суды тазалау әдістері, технологиясы,
иондық алмасу. Білу расчитывать негізгі параметрлері жекелеген сатыларын суды өңдеу. Білу
расчитывать шөгінділердің түзілу қарқындылығы мен жылдамдығы коррозиялық процестер.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Vod 3304 Водоподготовка
Пререквизиты: Химия

225

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
Постреквизиты: Основы конструкции и расчета теплообменного оборудования
Цель изучения: Изучить значение водоподготовки на ТЭС для обеспечения надежности и
экономичности эксплуатации
Краткое содержание курса: Введение. Значение водоподготовки на ТЭС для обеспечения
надежности и экономичности эксплуатации. Обращение воды в рабочем цикле ТЭС. Основные пути
потерь воды и пара на ТЭС. Примеси природных вод и показатели качества воды. Попадание
примесей в воду. Классификация примесей. Показатели качества чистой воды.
Результаты обучения: Знание целей и задач подготовки воды на тепловых электрических
станциях и промышленных предприятиях. Знание основных методов подготки воды. Знать
характеристики примесей и основные показатели качества воды. Знать предварительные методы
очистки воды, технологию ионного обмена. Умение расчитывать основные параметры отдельных
стадий обработки воды. Уметь расчитывать интенсивность образования отложений и скорость
коррозионных процессов.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhEZhEK 3215 Жылу энергетикасының жүйелері мен энерго қолданушылары
Пререквизиттері: Жылумасса алмасу
Постреквизиттері: Жылу энергетика жүйелерін жобалау
Оқу мақсаты:Жылу-энергетикалық жүйелер мен энергияны пайдалану саласындағы
студенттердің білімін қалыптастыру, жалпы принциптері, әртүрлі ЖЭС типтері мен құрылымы;
ЖЭО-да электр энергиясын және жылуды бірлескен генерациялау бойынша идеяларды
қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Өнеркәсіп өндірісінің негізгі салаларының
жылуэнергетикалық жүйелері және оларды отын-энергетикалық кешенмен байланыстыру. Жылу
және электр энергиясын өндіру және тұтыну. Жылу электр станцияларының технологиялық және
принциптік схемалары, энергия балансы және жылу тиімділігі. Жылу электр станциялары. Бу
қазандықтары және оларды жіктеу. Бу өндірудің логикалық схемасы.
Оқыту нәтижесі: Білу негізгі ұғымдарын және әдістерін жобалау жылу жүйелерін, принциптерін
энергия тұтыну " теплотехнологическом өндіру әдістерін қолдану шешім жылутехникалық
міндеттерді білу, білдіру туралы пікір шешу жолдары-техникалық міндеттерді. Дайын беруге өз
түсіну, іскерлік әріптестеріне өз деңгейін. Қабілеті оқуды жалғастыруға және кәсіптілікті жетілдіру.
Бағдарлама жетекшісі: Жабагы Е.Г.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TSE 3215 Теплоэнергетические системы и энергоиспользование
Пререквизиты: Тепломассообмен
Постреквизиты: Проектирование теплоэнергетических систем
Цель изучения: Формирование у студентов знаний в области теплоэнергетических систем и
энергоиспользования, общих принципов, структуры и функционирования ТЭС различного вида;
формирование представлений о комбинированной выработке электроэнергии и тепла на ТЭЦ.
Краткое содержание курса: Введение. Теплоэнергетические системы основных отраслей
промышленного производства и их связь с топливно-энергетическим комплексом. Производство и
потребление тепловой и электрической энергии. Технологические и принципиальный схемы,
энергетические баланс и тепловая экономичность ТЭС. Теплоэнергетические установки. Паровые
котлы и их классификация. Логическая схема производства пара.
Результаты обучения: Знание основных понятий и методов проектирования тепловых систем,
принципов энергоиспользования в теплотехнологическом производстве применение методов
решения теплотехнических задач умение выражать суждения о путях решения теплотехнических
задач. Готовность передавать собственное понимание, умения коллегам своего уровня. Способность
к продолжению обучения и совершенствованию профессионализма.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
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ZhKZhEK 3215 Жылу құрылғылар жүйесінің энерго қолданысы
Пререквизиттері: Жылу беру негізі
Постреквизиттері: Жылу құрылғылар жүйесі
Оқу мақсаты: Зерттеу тәсілдерін тұтынушыларға жылуды будағы және ыстық судағы ЖЭО,
құрылымын және жалпы жұмыс істеу принциптері, жылу және электр энергетикалық жүйелерінің
өнеркәсіптік кәсіпорындар.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Тұтыну және өндіру, жылу және электр энергиясы.
Жылуэнергетикалық қондырғылар. Жылуэнергетикалық жүйелер өнеркәсіптік кәсіпорындар. Жылу
тұтыну өнеркәсіптік кәсіпорындар, удовлетворяемое бумен және ыстық сумен қамтамасыз етеді.
Жылумен қамтамасыз ету көздері өнеркәсіптік кәсіпорындар. Сулы жылумен қамту жүйелері. Бу
жылумен қамтамасыз ету жүйелері. Жылу желілері. Гидравликалық есебі жылу желілерінің жылу -.
Жабдық жылу желілерінің және қосалқы станциялар.
Оқыту нәтижесі: Тәсілдерін білу тұтынушыларға жылуды будағы және ыстық судағы ЖЭО,
құрылымын және жалпы жұмыс істеу принциптері, жылу және электр энергетикалық жүйелерінің
өнеркәсіптік кәсіпорындар. Білу мақсаты мен негізгі схемалары жылумен жабдықтау жүйелерінің
өнеркәсіптік кәсіпорындар мен коммуналдық сектор. Білуге анықтау әдістері тұтыну апатқа ұшырады
кәсіпорындардың теплоте. Білуге принциптері мен реттеу жүйелерін жылумен қамтамасыз ету.
Білуге принциптері мен құрылымын жылу-энергетикалық жүйені өнеркәсіптік кәсіпорындар. Білу
қажеттілігін есептеу энергия мен жылуға әртүрлі жылутехнологиялық процестер. Ӛзін бағалау және
талдау процестерді жылутехнологиялық құрылғыларда.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EST 3215 Энергоиспользование и системы теплоэнергоснабжения
Пререквизиты: Основы теплопередачи
Постреквизиты: Источники систем теплоснабжения
Цель изучения: Изучение способов отпуска тепла потребителям в паре и горячей воде с ТЭЦ,
структуры и общих принципов функционирования тепло – и электроэнергетических систем
промышленных предприятий.
Краткое содержание курса: Введение. Производство и потребление тепловой и электрической
энергии. Теплоэнергетические установки. Теплоэнергетические системы промышленных
предприятий. Теплопотребление промышленных предприятий, удовлетворяемое паром и горячей
водой. Источники теплоснабжения промышленных предприятий. Водяные системы теплоснабжения.
Паровые системы теплоснабжения. Тепловые сети. Гидравлический расчет тепловых сетей.
Оборудование тепловых сетей и тепловых подстанций.
Результаты обучения: Знание способов отпуска тепла потребителям в паре и горячей воде с
ТЭЦ, структуры и общих принципов функционирования тепло – и электроэнергетических систем
промышленных предприятий. Знать назначение и основные схемы систем теплоснабжения промышленных предприятий и коммунального сектора. Знать методы определения потребностей
предприятий в теплоте. Знать принципы построения и регулирования систем теплоснабжения. Знать
принципы построения и структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия.
Умение рассчитывать потребность в энергии и тепле различных теплотехнологических процессов.
Уметь проводить оценку и анализ процессов, протекающих в теплотехнологических установках.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhEZhS 3216 Жылу энергетикасының жүйелерінің сенімі
Пререквизиттері: Жаңартылатын энергия көздері
Постреквизиттері: Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии
Оқу мақсаты: Әсерін зерттеу отын сапасын жұмысқа жылутехникалық қондырғылар.
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Курстың қысқаша мазмұны: Сенімділік-техникалық жүйелер. Негізгі көрсеткіштері сапасын
анықтайтын отын. Әсері отынның сапасын жұмысқа жылутехникалық қондырғылар. Жылумен
қамтамасыз ету жүйелері. Таңдау оңтайлы бағыттарын дамыту. Сапасын бақылау жылу энергиясын
жылумен жабдықтау жүйелеріндегі өнеркәсіптік кәсіпорындар. Құралдар мен аспаптар үшін жаппай
сапасын бақылау жылу энергиясын. Тәсілдері мен құралдары сапасын арттыру, жылу энергиясын.
Негізгі анықтамалар және сенімділік көрсеткіштері жылумен жабдықтау.
Оқыту нәтижесі: Білуі барлығы тізбесін байланысты міндеттерді қамтамасыз ету,
тұтынушыларды жылу энергиясымен қалыпты сапасы, сенімділігі, үнемділігі. Ұжымда жұмыс істей
білу, басқара адамдар бағынуға басшылық нұсқаулары. Талдау қабілеттілігі, ғылыми-техникалық
ақпаратты зерттеу отандық және шетелдік тәжірибе тақырыбы бойынша. Қарым-қатынас жасау
қабілеті мен ынтымақтасуға қазіргі әлемде. Талдау мүмкіндігі жұмыс процестері жылумен
жабдықтау жүйесін алдын алуға, аварияларды және жоспарлау қорытындылар жөндеу, қазандық
жабдықтар
Бағдарлама жетекшісі: Жабагы Е.Г.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
NTS 3216 Надежность теплоэнергетических систем
Пререквизиты: Возобновляемые источники энергии
Постреквизиты: Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии
Цель изучения: Изучение влияния качества топлива на работу теплотехнических установок.
Краткое содержание курса: Надежность теплотехнических систем. Основные показатели
определяющие качество топлива. Влияние качества топлива на работу теплотехнических установок.
Системы теплоснабжения. Выбор оптимальных направлений развития. Контроль качества тепловой
энергии в системах теплоснабжения промышленных предприятий. Средства и приборы для
массового контроля качества тепловой энергии. Способы и средства повышения качества тепловой
энергии. Основные определения и показатели надежности систем теплоснабжения.
Результаты обучения: Знание всего перечня задач, связанных с обеспечением потребителей
тепловой энергией при нормальном качестве, надежности экономичности. Умение работать в
коллективе, руководить людьми и подчиняться руководящим указаниям. Способность
анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по
тематике деятельности. Способность общаться и сотрудничать в современном мире. Способность
анализировать процессы работы системы теплоснабжения, предупреждать аварий и планировать
выводы в ремонт котельного оборудования. Способность самостоятельно работать с технической
литературой и справочниками по теплотехническому оборудованию.
Руководитель программы: Балбаев Д.Ж.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhEZhSKAN 3216 Жылу энергетикалық жүйенің сенім көрсеткіші және анықтама негізі
Пререквизиттері: Жылумен қамтамасыз ету шағын кәсіпорындардың дәстүрлі емес энергия
көздері
Постреквизиттері: Қуат көзін үнемдеу негізі
Оқу мақсаты: Негіздерін айқындау және жылуэнергетикалық жүйелердің сенімділік
көрсеткіштері
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Теориясының жалпы түсініктері сенімділігі. Негізгі
сенімділік көрсеткіштері. Сенімділік көрсеткіштері, сипаттайтын қасиеттері тоқтаусыздық, жөндеуге
жарамдылық және ұзақ. Ықтималдықтар теориясының элементтері. Функцияларды бөлу кездейсоқ
шамалар. Бас тартуға болмайтын жұмыс ықтималдылығы мен қарқындылығы, істен шығу кезінде
белгілі заңдар бөлу істелген бас тарту. Параметрлерін бағалау сенімділігі бойынша эмпирическим.
Оқыту нәтижесі: Білу және түсіну негізгі терминдер мен ұғымдардың сенімділігін арттыру
жұмыс жылуэнергетикалық жабдықтарды және жүйелері жылу энергиясымен жабдықтау. Білу жалпы
және арнайы өлшемдер жүйесінің сенімділігін жылу энергиясымен жабдықтау негіздері, өңдеу және
талдау статистикалық деректердің сенімділігі бойынша жылу-энергетикалық жабдықтың,
мәселелерін оңтайлы резервтеу элементтері жылуэнергетикалық қондырғылардың принциптері,
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инженерлік жобалау сенімділігін ескере отырып. Білу сене негізгі сипаттамалары сенімділік жұмыс
элементтерінің жылу-энергетикалық жабдықтың статистикалық мәліметтер бойынша, олардың істен
шығуы.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OOPNTS 3216 Основы определения и показатели надежности теплоэнергетических систем
Пререквизиты: Теплоснабжение малых предприятий нетрадиционными источниками энергии
Постреквизиты: Основы энергосбережения
Цель изучения: Изучение основ определения и показателей надежности теплоэнергетических
систем.
Краткое содержание курса: Введение. Общие понятия теории надежности. Основные показатели
надежности оборудования. Показатели надежности, характеризующие свойства безотказности,
ремонтопригодности и долговечности оборудования. Элементы теории вероятностей. Функции
распределения случайной величины. Вероятность безотказной работы и интенсивность отказов при
известных законах распределения наработки на отказ. Оценка параметров надежности по
эмпирическим данным.
Результаты обучения: Знание и понимание основных терминов и понятий повышения
надежности работы теплоэнергетического оборудования и систем теплоэнергоснабжения. Знание
общих и специальных критериев надежности систем теплоэнергоснабжения, основы обработки и
анализа статистических данных по надежности теплоэнергетического оборудования, вопросы
оптимального резервирования элементов теплоэнергетических установок, принципы инженерного
проектирования с учетом надежности. Умение рассчитывать основные характеристики надежности
работы элементов теплоэнергетического оборудования по статистическим данным об их отказах.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhTSS 3217 Жылу техникасының схемалары және сызбалар
Пререквизиттері: Жылумасса алмасу.
Постреквизиттері: Материалтану
Оқу мақсаты: Студенттерді кеңістікте ойлауға, теориялық тұрғыдан ойдағыдай ойларымен
бөлісуге, жылу схемаларын орындау әдістерін оқып үйренуге және қазандар, турбиналар мен
жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің суреттерін оқып үйренуге, дерексіз және логикалық ойлауды
талдауға үйрету.
Курстың қысқаша мазмұны: ЕСКД. Сурет өлшемдерін орнату ережелері. Суреттер. Түрлері,
бөлімдері, бөлімдері, қашықтағы элементтері. Схемаларды орындаудың жалпы ережелері. Жалпы
қолданылатын рәміздер (ГОСТ 2,721-74). Ауыстырғыш құрылғылар мен байланыс байланыстары
(ГОСТ 2.755-87). Негізгі электрлік диаграммалар. Шартты графикалық таңбалардың сызбалары.
Оқыту нәтижесі: Жылу энергетикалық конструкциялар мен сызбаларды жобалау мен дамытудың
дәл нақты анықталған және абстрактілік мәселелелеріне жауаптарды қалыптастыру үшін деректерді
анықтау және пайдалану. Кез келген дәлдік схемаларын ұсынуға байланысты кең ауқымды
(пәнаралық) контексте жаңа және беймәлім контексттердегі мәселелерді шешуде білім мен түсінік
қолдану. Өздерінің мәліметтерін білу және оларды мамандар мен мамандарға тұжырымдау үшін
қолданылатын білім мен негіздеу білімді анық және дәйекті түрде біріктіруге және күрделі
мәселелерді шешуге, аяқталмаған немесе шектеулі ақпарат негізінде шешімдерді тұжырымдауға
мүмкіндік береді.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TSSh 3217 Теплотехнические схемы и чертежи
Пререквизиты: Тепломассообмен.
Постреквизиты: Материаловедение
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Цель изучения: Научить студентов пространственно мыслить, теоретически грамотно выражать
мысли на чертеже, обучить методам выполнения теплотехнических схем и чтения чертежей котлов,
турбин и системы теплоснабжения, анализировать абстрактное и логическое мышление
Краткое содержание курса: ЕСКД. Правила простановки размеров на чертеже. Изображения.
Виды, разрезы, сечения, выносные элементы. Общие правила выполнения схем. Обозначения общего
применения (ГОСТ2.721-74). Коммутационные устройства и контактные соединения (ГОСТ 2.75587). Принципиальные электрические схемы. Чертежи условных графических обозначений.
Результаты обучения: Знание определять и использовать данные для формулирования ответов на
четко определенные конкретные и абстрактные проблемы проектирования и разработки
теплотехнических схем и чертежей. Применение знаний и пониманий, способность решать проблемы
в новых и незнакомых контекстах в рамках более широких (междисциплинарных) контекстов,
связанных с изображением схем любой точности. Способность сообщать свои выводы и
использованные для их формулировки знания и обоснования специалистам и неспециалистам четко и
непротиворечиво интегрировать знания и справляться со сложными вопросами, формулировать
суждения на основе неполной или ограниченной информации.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhЕZhENK 3217 Жылу энергетиканы жобалау ережені және нормаларды
қолдану
Пререквизиттері: Жылу беру негізі
Постреквизиттері: Жылу энергетикасындғы конструкциялық материалдар
Оқу мақсаты: Зерттеуді негізгі ережелері, заңдары жобалау және әзірлеу жылу-техникалық
жүйелер, мүмкіндік беретін, проблемаларды шешу байланысты бейнеленген жылутехникалық
схемалар мен сызбалар бойынша кез-келген дәлдік.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жоба және жобалық құжаттама. Техникалық тапсырма.
Жобалау сатысы. Құрамы мен мазмұнына қойылатын жобалық құжаттама. Инженерлік іздестірулер.
Стандарттар, техникалық регламенттер, нормалар және жобалау ережелері. Экологиялық
қауіпсіздікті бағалау жобаларының энергетикалық қондырғылар.
Оқыту нәтижесі: Білу негізгі ережелер, заңдар, теориялар жобалау және әзірлеу жылу
техникалық жүйесін мүмкіндік беретін, проблемаларды шешу, жаңа және таныс емес контексте
шеңберінде жағдайға негізделген пәнаралық байланысты бейнеленген жылутехникалық схемалар мен
сызбалар бойынша кез-келген дәлдік. Қабілеті өз ой-пікірін хабарлау, байланысты бейнеленген
жылутехникалық схемалар мен сызбалар бойынша кез келген күрделілікті. Жеткізе білу өз түсіну
және түсіндіру маңызды деректер негізінде және орындау сұлбаларын оқу жылумен қамтамасыз ету.
Қабілеті оқуды жалғастыруға жобалау және әзірлеу жылу-техникалық схемалар мен сызбалар
бойынша жоғары дәрежеде дербестік.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PNPPТ 3217 Применение норм и правил при проектировании теплоэнергетики
Пререквизиты: Основы теплопередачи
Постреквизиты: Конструкционные материалы в теплоэнергетике
Цель изучения: Изучить основные правила, законы проектирования и разработки
теплотехнических систем, позволяющих решать проблемы, связанные с изображением
теплотехнических схем и чертежей любой точности.
Краткое содержание курса: Введение. Проект и проектная документация. Техническое задание.
Стадийность проектирования. Требования к составу и содержанию проектной документации.
Инженерные изыскания. Стандарты, технические регламенты, нормы и правила проектирования.
Оценка экологической безопасности проектов энергетических установок.
Результаты обучения: Знание основных правил, законов, теорий проектирования и разработки
теплотехнических систем, позволяющих решать проблемы в новых и незнакомых контекстах, в
рамках междисциплинарных контекстов, связанных с изображением теплотехнических схем и
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чертежей любой точности. Способность сообщать свои суждения, связанные с изображением
теплотехнических схем и чертежей любой сложности. Умение передавать собственное понимание и
интерпретацию значимых данных на основе выполнения и чтения схем теплоснабжения.
Способность к продолжению обучения в области проектирования и разработки теплотехнических
схем и чертежей с высокой степенью автономности.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhKK 3302 Жылу қозғалтқыштары және қоздырғыштар
Пререквизиттері: Физика, Жылу техникасының теориялық негізі, Қазандық құрылғылар және бу
генераторы
Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау/ Мамандықтар бойынша
мемлекеттік емтихан, Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
Оқу мақсаты: Жылу энергетикасында қолданылатын әр түрлі үрлеулердің (сорғылардың,
желдеткіштердің, компрессорлардың) және жылу қозғалтқыштарының (бу және газ турбиналары,
ішкі және сыртқы жану қозғалтқыштары) жұмысының теориялық және техникалық негіздерін,
олардың жұмыс істеуін, нақты энергетикалық жүйелерге арналған машина түрлерін таңдау
қағидаларын, қондырғылардың жоғары тиімділігі мен сенімділігін қамтамасыз етеді.
Курстың қысқаша мазмұны: Сорғылар Түрлері мен жіктелуі. Сипаттамасы, қысым және қысым.
Компрессорлар Орталықтан тепкіш желдеткіштердің дизайн ерекшеліктері. Ішкі жану
қозғалтқышының негізгі параметрлері мен сипаттамалары. Бу турбиналық қондырғылардың
сипаттамасы және компоненттері. Бу турбинасының сипаттамалары мен компоненттері. Газ
турбиналарының жұмыс процесі және сипаттамалары.
Оқыту нәтижесі: Пәнді аяқтағаннан кейін студент міндетті: ақпаратты жалпылау, талдау,
қабылдау, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдау дағдылары. Сорғы-компрессорлық машина
жасау және турбина құрылысы саласындағы терминология.
Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістеріне, әдістеріне және құралдарына ие болу,
компьютерді ақпаратпен жұмыс құралы ретінде пайдалану; қабілеттілік логикалық тұрғыдан дұрыс,
дәлелді және жылу-энергетикалық жүйелер мәселелерін ұсынғанда ауызша және жазбаша сөйлеуді
нақты қалыптастырады.
Бағдарлама жетекшісі: Балбаев Д.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
NTD 3302 Нагнетатели и тепловые двигатели
Пререквизиты: Физика, Теоретические основы теплотехники, Котельные установки и
парогенераторы
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/ Государственный экзамен по
профилирующим дисциплинам, Государственный экзамен по специальности
Цель изучения: Изучение теоретических и технических основ работы различного типа
нагнетателей (насосов, вентиляторов, компрессоров) и тепловых двигателей (паровых и газовых
турбин, двигателей внутреннего и внешнего сгорания), используемых в теплоэнергетической
отрасли, особенностей их эксплуатации, принципов выбора типов машин для конкретных
энергетических систем, обеспечивающих высокую эффективность и надежность работы установок.
Краткое содержание курса: Насосы. Виды и классификации. Характеристики, давление и напор.
Компрессоры. Конструктивные особенности центробежных вентиляторов. Основные параметры и
характеристики ДВС. Характеристики и составляющие паротурбиных установок. Характеристики и
составляющие паротурбиных. Рабочий процесс и характеристики ГТУ.
Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен: навыками к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Терминологией в области насосо-компрессоростроения и турбостроения.
Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, использовать компьютер как средство работы с информацией; умение логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь при изложении вопросов
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теплоэнергетичееских систем.
Руководитель программы: Балбаев Д.Ж.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EM 3218 Электрлік машиналар
Пререквизиттері: Электротехника және электроника
Постреквизиттері: Теплотехникалық процестер мен құрылғыларда автоматтандырылган жүйемен
қолдану
Оқу мақсаты: электромеханикалық энергетикалық айырбастау процесі үшін теориялық және
практикалық негіздерін оқыту, электр машиналарының жобалау, олардың қасиеттері, сипаттамалары,
пайдалану ережелері.
Курстың қысқаша мазмұны: электр машиналарының жіктелуі. Электр қозғалтқыш күші, бос
барысы трансформатор ағымдар мен шығындар. Схемалар және топтық орамасының
трансформаторлар қосылыстар. Алдыңғы трансформатор қысқа тұйықталу. Шығындар мен электр
машинаның тиімділігі. электр машиналарының жылыту және салқындату. асинхрондық қозғалтқыш
жұмыс принципі. Эксперименттер жүктеме және асинхронды машинаның қысқа тұйықталу.
асинхрондық қозғалтқыш схемасы балама.
Оқыту нәтижесі: пәнді оқып-үйрену кейін студент электромеханикалық айырбастау процесін
сипаттайтын шамалардың арасындағы сандық қарым-қатынас білуі тиіс; Электр машиналары мен
трансформаторлар параметрлерін есептеу заманауи әдістерін әзірлеу; Электр машиналары жатқан
сапалық көрсеткіштерін талдау ұйымдастыруға қабілетті болуы.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EM 3218

Электрические машины

Пререквизиты: Электротехника и электроника
Постреквизиты: Автоматизированные системы управления теплотехнологическими процессами
и установками
Цель изучения: Подготовка специалистов по теоретическим и практическим основам процессов
электромеханического преобразования энергии, конструкции электрических машин, их свойств,
характеристик, правил эксплуатации.
Краткое содержание курса: Классификация электрических машин. Электродвижущие силы, токи
и потери в трансформаторе при холостом ходе. Схемы и группы соединений обмоток
трансформаторов. Опыт короткого замыкания трансформатора. Потери и КПД электрической
машины. Нагревание и охлаждение электрических машин. Принцип действия асинхронного
двигателя. Опыты холостого хода и короткого замыкания асинхронной машины. Схема замещения
асинхронного двигателя.
Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен знать
количественные связи между величинами, характеризующими процессы электромеханического
преобразования; освоение современными методами расчёта параметров электрических машин и
трансформаторов; уметь организовать проведение анализа качественных показателей происходящих
в электрических машинах.
Руководитель программы: Холин Е.О.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EMTZhE 3218 Жылу электр станцияларының электр машиналары мен турбиналары
Пререквизиттері: Электротехника, электроника және автоматика негізі
Постреквизиттері: Жылу энергетикалық жүйелерді автоматтық реттеу
Оқу мақсаты: Зерттеудің мақсаты: электромеханикалық энергиясын түрлендіру процестерді,
электр машиналарының жобалау, олардың қасиеттері, сипаттамалары, пайдалану ережелерін
теориялық және практикалық білім.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. турбиналық және электр стансасының оның орнына іс-
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әрекетінің принципі. турбиналық қозғалтқыштың жұмыс істеу принципі. Типтік бу турбина жобалау,
оның негізгі компоненттері. бу және газ турбиналық электр станцияларының ЖЭО және АЭС негізгі
схемасы.
Оқыту нәтижесі: электромеханикалық энергетикалық конверсия процестердің негіздерін білу.
Электр машиналары жатқан физикалық процестер жөнінде пікір білдіруге қабілетті болуы.
электромобильдер жобалау және өндірістің технологиялық білім негіздерін өзгерту мүмкіндігіне ие
болу үшін.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбакова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EMTTE 3218 Электрические машины и турбины тепловых электростанций
Пререквизиты: Основы электротехники, электроники и автоматики
Постреквизиты: Автоматическое регулирование теплоэнергетических систем
Цель изучения: Получение теоретических и практических знаний процессов электромеханического
преобразования энергии, конструкции электрических машин, их свойств, характеристик, правил
эксплуатации.
Краткое содержание курса: Введение. Принцип действия турбины и ее место в энергетической
установке. Принцип действия турбинного двигателя. Типовые конструкции паровой турбины, ее
основные узлы. Принципиальные схемы паро- и газотурбинных энергетических установок ТЭС и
АЭС.
Результаты обучения: Знать основы процессов электромеханического преобразования энергии.
Уметь выражать суждения по вопросам физических процессов происходящих в электрических
машинах. Уметь модифицировать знание технологических основ проектирования и производства
электрических машин.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
OZhET 3305 Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату
Пререквизиттері: Жылу энергетикада және жылу технологияларда энергияны үнемдеу
Постреквизиттері: Иженерлік экология
Оқу мақсаты: Туралы білімді қалыптастыру жүйелерінде бөлу, өндіріс, технологиялық энергия,
іс-қимыл қағидаттары мен конструкцияларында және технологиялық қондырғылар.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Энергия өндірісі мен тұтыну шкаласы. Энергия өндірісінің
және тарату жүйелерінің даму перспективалары. Өндірістік кәсіпорындар үшін жылу беру жүйесі.
Қатты отын. Өнеркәсіптік кәсіпорынның отын беру жүйесі. Сұйық отын. Кәсіпорынның жанармай
құю станциялары. Газ бензині - басқа отын. Өнеркәсіптік кәсіпорынның газбен жабдықтау жүйесі.
Өндірістік кәсіпорындар үшін ауаны жеткізу жүйесі. Өндірістік кәсіпорындардың компрессорлық
станциялары. Желідегі компрессордың жұмысы. Әуе жолдары. Ауа ағындарын есептеу әдістері
Оқыту нәтижесі: Білу және түсіну процестерді тасымалдау, өндіру, дайындау және пайдалану әр
түрлі энергия көздерін, шарттарын, құрал-жабдықтарды ұтымды пайдалану. Қолдана білу қасиеті,
энергия және жабдықтар үшін оларды ұтымды пайдалану; білімді қолдануға және пониманий
байланысты проблемаларды шешу үшін қолдана отырып, жылу техникасы. Қабілеті болуы мүмкін
нақты және бір мағыналы қалыптастыру және өз ой-пікірін хабарлау ауқымы туралы, бағыттары мен
перспективалары энергия тасымалдаушыларын өндіру және тарату. Қабілеті болуы мүмкін іске
асыруды қамтамасыз етуге оңтайлы, неғұрлым тиімді шешімдерді ескере отырып, заңдылықтарын
және даму тенденцияларын техника, технология, өндірісті ұйымдастыру.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
SPRE 3305 Системы производства и распределения энергоносителей
Пререквизиты: Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии
Постреквизиты: Инженерная экология
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Цель изучения: Формирование у студентов знаний о системах производства и распределения
технологических энергоносителей, принципах действия и конструкциях технологических установок.
Краткое содержание курса: Введение. Масштабы производства и потребления энергоносителей.
Перспективы развития систем производства и распределения энергоносителей. Системы
теплоэнергоснабжения промышленных предприятий. Твёрдое топливо. Система топливоподачи
промышленного предприятия. Жидкое топливо. Мазутное хозяйство предприятия. Газообразное
топливо. Система газоснабжения промышленного предприятия. Системы воздухоснабжения
промышленных предприятий. Компрессорные станции промышленных предприятий. Работа
компрессора в сети. Воздухопроводы. Методы расчёта воздухопроводов
Результаты обучения: Знание и понимание процессов, происходящих при транспортировке,
производстве, подготовке и использованию различных энергоносителей, условий рационального
использования оборудования. Умение использовать свойства энергоносителей и оборудования для их
рационального использования; применение знаний и пониманий для решения проблем, связанных с
применением теплотехники. Иметь способность точно и однозначно формулировать и сообщать свои
суждения о масштабах, направлениях и перспективах производства и распределения
энергоносителей. Иметь способность обеспечивать реализацию оптимальных, наиболее эффективных
решений с учетом закономерностей и тенденций развития техники, технологии, организации
производства.
Руководитель программы: Анисимова Я.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KKOK 3305 Қуат қөздері және оларды қолдануы
Пререквизиттері: Қуат көзін үнемдеу негізі
Постреквизиттері: Қоршаған ортаның физика - химиялық процесстері
Оқу мақсаты: Туралы білімді қалыптастыру жүйелерінде бөлу, өндіріс, технологиялық энергия,
іс-қимыл қағидаттары мен конструкцияларында және технологиялық қондырғылар.
Курстың қысқаша мазмұны: Энергия тасымалдаушылар. Түрлері, жіктелуі және сипаттамалары.
Энергия тасымалдаушылардың жүктемелерінің кестесі. Өнеркәсіптік кәсіпорынның отын беру
жүйесі. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың ауаны беру жүйесі.
Оқыту нәтижесі: Принциптерін білу ғылыми әдіснама мен ерекшелігін зерттеу. Ерекшеліктерін
білу әдістері теориялық және эмпирикалық деректер және оларды өңдеу. Білу жалпы әдіснамасын,
әдістемесін, логика және ғылыми зерттеулерді жоспарлау, жылу энергетикасы саласындағы. Қолдана
білу әдістері мен құралдары таным - іріктеуді жүзеге асыру әдістерінің мақсаттары мен міндеттеріне
сәйкес зерттеу. Білу қоюға әдіснамасын өз бетінше ғылыми шығармашылығы. Дағдысын тұтас
көзқарас проблемаларды талдауға және қоғам. Меңгеру әдістері ғылыми әдебиеттермен жұмыс.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EP 3305 Энергоносители и их применение
Пререквизиты: Основы энергосбережения
Постреквизиты: Физико-химические процессы окружающей среды
Цель изучения: Формирование у студентов знаний о системах производства и распределения
технологических энергоносителей, принципах действия и конструкциях технологических установок.
Краткое содержание курса: Энергоносители. Виды, классификация и характеристика. Графики
нагрузок по энергоносителям. Система топливоподачи промышленного предприятия. Система
воздухоснабжения промышленных предприятий.
Результаты обучения: Знание принципов научной методологии и специфику научного
исследования. Знание специфики методов сбора теоретических и эмпирических данных и их
обработки. Знание общей методологии, методики, логики и планирования научных исследований в
сфере теплоэнергетики. Умение применять методы и средства познания - осуществлять отбор
методов в соответствии с целями и задачами исследования. Уметь предъявлять методологию
самостоятельного научного творчества. Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем
общества. Владение методами работы с научной литературой.
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Руководитель программы: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhTPO 3306 Жылу технологиясының процесстері және орнату
Пререквизиттері: Су дайындаудың физика-химиялық тәсілдері
Постреквизиттері: Жылу электр станциялары
Оқу мақсаты: Зерттеу негізгі процестерді жылуэнергетикалық жүйелердегі; құрылғысы, жұмыс
істеу принципі және конструкциясы, негізгі және қосалқы ЖЭС жылуэнергетикалық жабдықтар мен
қазандықтарды.
Курстың қысқаша мазмұны:Кіріспе. Бу қаныққан бу турбиналарында аралық бөлу. Қаныққан бу
турбиналарының аралық қыздыруы, жылу есептеуі. HDPE және PVD бетінің типтері мен олардың
жылу схемасында орналасуы. Араластыру түрінің HDPE. Пневматикалық ПНС есептеу. ПНС
гидравликалық есептері. Деаэраторлар. Жылулық деаэраторлардың түрлері. Жеті деаэраторлар,
құрылыс және есептеу. Фильм, оралған және түсіретін деаэраторлар. Буландырғыштар және бу
конвертерлері. Сиялы машиналар. Жылуалмастырғыштар. Базалық жылытқыштардың жылу есептеуі.
Оқыту нәтижесі: Білу, жылу сұлбаларын және жұмыс көрсеткіштерін бутурбиналы ЖЭС,
өндірістік, жылыту, бу және су жылытатын қазандық; түсіну құрылғы мен номенклатурасын көмекші
жылутехникалық жабдықтар электр станциялары мен қазандықтардың. әдістерін қолдану шешім
жылутехникалық міндеттерді жүзеге асыру технологиялық процестерді жылу электр
станцияларының әр түрлі. Білу, білдіру туралы пікір шешу жолдары алға қойылған міндеттерді тиімді
энергия тұтыну " теплотехнологическом өндіру.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TPU 3306 Теплотехнологические процессы и установки
Пререквизиты: Физико-химические методы подготовки воды
Постреквизиты: Тепловые электрические станции
Цель изучения: Изучение основных процессов, происходящих в теплоэнергетических системах;
устройство, принцип действия и конструкции основного и вспомогательного теплоэнергетического
оборудования ТЭС и котельных.
Краткое содержание курса: Введение. Промежуточная сепарация пара в турбинах насыщенного
пара. Промежуточный пароперегреватель турбин насыщенного пара, тепловой расчёт. Конструкции
ПНД и ПВД поверхностного типа и их место в
тепловой схеме. ПНД смешивающего типа.
Расчёт струйно-барботажных ПНС. Гидравлический расчёт ПНС. Деаэраторы. Типы термических
деаэраторов. Струйные деаэраторы, конструкция и расчёт. Плёночные, насадочные и капельные
деаэраторы. Испарители и паропреобразователи. Струйные аппараты. Теплообменные аппараты.
Тепловой расчёт рекуперативных поверхностных подогревателей.
Результаты обучения: Знание тепловых схем и показателей работы паротурбинных ТЭС,
промышленных, отопительных, паровых и водогрейных котельных; понимание устройства и
номенклатуры вспомогательного теплотехнического оборудования электростанций и котельных.
применение методов решения теплотехнических задач, реализации технологических процессов на
тепловых электрических станций различного вида. Умение выражать суждения о путях решения
поставленной задачи обеспечения эффективного энергоиспользования в теплотехнологическом
производстве.
Руководитель программы: Анисимова Я.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhAKEKN 3306 Жылу алмасу құралдарының есебі және құрастыру негіздері
Пререквизиттері: Су дайындық
Постреквизиттері: Жылу электр орталығы және гидроэлектростанциялары
Оқу мақсаты: Зерттеу негізгі процестерді жылуэнергетикалық жүйелердегі; құрылғысы, жұмыс
істеу принципі және конструкциясы, негізгі және қосалқы ЖЭС жылуэнергетикалық жабдықтар мен
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қазандықтарды.
Курстың қысқаша мазмұны: Рекуперативные жылу алмастырғыш аппараттары. Сындарлы
есептеу және жылу есептеулер аппараттарын жерүсті типті. Регенеративті жылытқыштар төмен және
жоғары қысымды. Жылу алмасу аппараттары-бабына араластыру жылу таратушы. Жылу алмасу
аппараттары периодты әрекет. Регенераторы. Конденсатоотводчики. Салқындатқыштар, май. Мазут
жылытқыштар. Күл шығару жүйесінің және шлакоудаления. Отын беру жүйесі.
Оқыту нәтижесі: Мақсатын білу, жіктеу, типтері, конструкциялары мен негіздерді есептеу жылу
алмастырғыш жабдық. Білуге жіктелуі, типтері, конструкциялары және тағайындалуы тартып
үрлейтін машиналар, жұмыс шарттары мен талаптар тягодутьевым машиналар, әдістері, оларды
таңдау. Жасай білу жылу есебі жылу алмасу аппараттарды жерүсті типтегі үздіксіз және мерзімді
әрекет, араластырғыш типті және регенеративтік жылу алмасу аппараттар. Орындай білу керек жылу
сындарлы есептеу деаэраторлар.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OKRTO 3306 Основы конструкции и расчета теплообменного оборудования
Пререквизиты: Водоподготовка
Постреквизиты: Теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции
Цель изучения: Изучение основных процессов, происходящих в теплоэнергетических системах;
устройство, принцип действия и конструкции основного и вспомогательного теплоэнергетического
оборудования ТЭС и котельных.
Краткое содержание курса: Рекуперативные теплообменные аппараты. Конструктивный расчет и
тепловой расчеты аппаратов поверхностного типа. Регенеративные подогреватели низкого и
высокого давления. Теплообменные аппараты со смешиванием теплоносителей. Теплообменные
аппараты периодического действия. Регенераторы. Конденсатоотводчики. Охладители масла.
Подогреватели мазута. Системы золоулавливания и шлакоудаления. Системы топливоподачи.
Результаты обучения: Знание назначения, классификации, типов, конструкции и основ расчета
теплообменного оборудования. Знать
классификацию, типы, конструкции и назначение
тягодутьевых машин, условия работы и требования к тягодутьевым машинам, методы их подбора.
Умение выполнять тепловой расчет теплообменных аппаратов поверхностного типа непрерывного и
периодического действия, смесительного типа и регенеративных теплообменных аппаратов. Уметь
выполнять тепловой конструктивный расчет деаэраторов.
Руководитель программы: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
OZhAS 3307 Отын жағудың арнаулы сұрақтары
Пререквизиттері: Техникалық термодинамика
Постреквизиттері: Энергетикалық саясат және экологиялық саясат
Оқу мақсаты: Дайындау саласындағы маман әдістерін отын жағудың арнайы пештерде-өндірістік
өнеркәсіп қазандықтарының энергетикалық қазіргі заман әдістерімен танысу, жылу электр
станциялары мен қазандықтар.
Курстың қысқаша мазмұны: Жылу және химиялық процестер, пештерде бу және су жылытатын
қазандарды жылу электр станцияларының және қазандық. Органикалық отынның сипаттамалары.
Жану теориясының жалпы сұрақтары. Газтәрізді және сұйық отынды жағу. Жануды шаңкөмірлі
алаудың пештерде бу генераторларын. Қатты отынды жағудың технологиялық сұлбалары. Отын
жағудың экологиялық мәселелері.
Оқыту нәтижесі: Негізгі ұғымдар мен әдістерін жағудың әртүрлі органикалық отынның
сипаттамалары, пайдаланылатын энергия көздері. Қолдана білу есептеу әдістері жану процестерін
білу, білдіру пайымдаулар саласындағы отын жағудың арнайы пештерде-өндірістік өнеркәсіп
қазандықтарының энергетикалық, қазандық және ЖЭС.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
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SST 3307 Спецвопросы сжигания топлива
Пререквизиты: Техническая термодинамика
Постреквизиты: Энергополитика и политика окружающей среды
Цель изучения: Подготовка специалиста в области методов сжигания топлива в топках
энергетических котлов промышленных предприятий, ТЭС и котельных.
Краткое содержание курса: Тепловые и химические процессы, протекающие в топках паровых и
водогрейных котлов тепловых электростанций и котельных. Характеристики органического топлива.
Общие вопросы теории горения. Сжигание газообразного и жидкого топлива. Горение
пылеугольного факела в топках парогенераторов. Технологические схемы сжигания твёрдого
топлива. Экологические проблемы сжигания топлива.
Результаты обучения: Знание основных понятий и методов сжигания различных органических
топлив, характеристик используемых энергоисточников. Умение применять
методы расчета
топочных процессов, умение выражать суждения в области сжигания топлива в топках
энергетических котлов промышленных предприятий, ТЭС и котельных.
Руководитель программы: Балбаев Д.Ж.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
SOZhN 3307 Сұйық отынның жану негізі
Пререквизиттері: Техникалық термодинамика негізі
Постреквизиттері: Энергетикалық менеджмент
Оқу мақсаты: Дайындау саласындағы маман әдістерін отын жағудың арнайы пештерде-өндірістік
өнеркәсіп қазандықтарының энергетикалық қазіргі заман әдістерімен танысу, жағу газ тәрізді, сұйық
және қатты отынды неғұрлым тиімді таңдау және есептеу қыздыру құрылғыларының түріне
байланысты сипаттамалары мен жағылатын отын.
Курстың қысқаша мазмұны: Жанудың кинетикалық және диффузиялық режимдері. Жану
процесіне химиялық және физикалық факторлардың әсері. Бұрын араласпаған отын мен
тотықтырғыштың жануынан гомогенді газ қоспасының жану процесі арасындағы айырмашылық.
Оттымен, ыстық беткеймен және ашық жалынмен тұтану. Автоматты тұтануды қысу. Жанудың
төменгі және жоғарғы шектері. Жану процесіне турбуленттіліктің әсері. Дизельдегі фаза жұмыстары.
Диффузия күйдіру кезінде кеуектің пайда болу себептері.
Оқыту нәтижесі: Заңдылықтарын жану теориясы. Білуі арасындағы өзара байланысты физикалық
және химиялық процестерді жанған кезде жанармайдың. Жобалай алу қабілетін энергетикалық
қондырғылары ескере отырып, қолданылатын отын. Пайдалана білу, есеп айырысу талдау
әдістерімен процестерінің тиімділігін жану.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OGT 3307 Основы горения топлива
Пререквизиты: Основы технической термодинамики
Постреквизиты: Энергетический менеджмент
Цель изучения: Подготовка специалиста в области методов сжигания топлива в топках
энергетических котлов промышленных предприятий, знакомство с современными методами
сжигания газообразного, жидкого и твёрдого топлива с наибольшей эффективностью, выбор и расчёт
горелочных устройств в зависимости от вида и характеристик сжигаемого топлива.
Краткое содержание курса: Кинетический и диффузионный режимы горения. Воздействие
химических и физических факторов на процесс горения. Отличие процесса горения гомогенной
газовой смеси от горения предварительно не перемешанных топлив и окислителя. Воспламенение
искрой, накаленной поверхностью и открытым пламенем. Самовоспламенение от сжатия. Нижний и
верхний пределы воспламенения. Влияние турбулентности на процесс горения. Фазы рабочего
процесса в дизеле. Причины сажеобразования при диффузионном горении.
Результаты обучения: Знание основных закономерностей теории горения. Знание взаимосвязи
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между физическими и химическими процессами при горении топлив. Умение проектировать
энергетические установки с учетом применяемого топлива. Умение пользоваться расчетными
методами анализа эффективности процессов горения.
Руководитель программы: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
BShGTE 3308 Бу шығаратын және газдық турбиналар, энергоблоктар
Пререквизиттері: Газ және сұйық механикасы, Қазандық құрылғылар және бу генераторы
Постреквизиттері: Жылу электр станциялары
Оқу мақсаты: Зерттеу құрылғысы, қолданылу принциптерін және конструкциясын бу және газ
турбиналарының, ЖЭС энергоблоктарын.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Бу турбиналарының жіктелуі. Турбо қозғалтқыштардағы
жұмыс сұйықтығының теңдеуі. Турбиналық кезеңнің салыстырмалы тиімділігі. Пышақ торларының
геометриялық және құрылымдық сипаттамалары және параметрлері. Турбиналық кезеңнің ішкі
тиімділігі. Көп сатылы турбиналар. Қазіргі бу турбиналарының дизайны. Ағынның бөлігінен тыс
энергия шығыны. Газ турбиналық өсімдіктердің схемалары мен циклдары. Газ турбиналарын есептеу
және жобалау ерекшелігі. Жұмыс пышақтарының беріктігін есептеу. Жұмыс пышақтарының
тербелісі. Турбина роторларын салу. Турбинадағы осьтік күштер. Турбинаның статор құрылымы.
Күш беріктігіне статор элементтерін есептеу. Турбина тіректері.
Оқыту нәтижесі: Білу және түсіну, болып жатқан үдерістердің ішіндегі жылу машиналарының,
процестерді түрлендіру әлеуетті энергиясын будың кинетикалық, содан кейін механикалық.
Білімдерін қолдану және пониманий принциптері конструкциясы және жұмыс энергия құрылғылары,
бу және газ турбиналары. Қабілеті қалыптастыру пайымдаулар негізінде толық емес немесе шектеулі
ақпарат мәселелері бойынша жұмыс бутурбиналы және газтурбиналы қондырғылардың, энергия.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбаева У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PGTE 3308 Паровые и газовые турбины, энергоблоки
Пререквизиты: Механика жидкости и газа, Котельные установки и парогенераторы
Постреквизиты: Тепловые электрические станции
Цель изучения: Изучение устройства, принципов действия и конструкций паровых и газовых
турбин ТЭС, энергоблоков.
Краткое содержание курса: Введение. Классификация паровых турбин. Уравнения потока
рабочего тела в турбомашинах. Относительный лопаточный КПД ступени турбины. Геометрические
и конструктивные характеристики и параметры лопаточных решёток. Внутренний относительный
КПД турбинной ступени. Многоступенчатые турбины. Конструкция современных паровых турбин.
Потери энергии вне проточной части. Схемы и циклы газотурбинных установок. Особенность
расчёта и конструкции газовых турбин. Расчёт на прочность рабочих лопаток. Вибрация рабочих
лопаток. Конструкция роторов турбин. Осевые усилия в турбине. Конструкция статора турбины.
Расчёт элементов статора на прочность. Подшипники турбин.
Результаты обучения: Знание и понимание процессов, происходящих внутри тепловых машин,
процессов преобразования потенциальной энергии пара в кинетическую, затем в механическую.
Применение знаний и пониманий принципов конструкции и работы энергоблоков, устройства
паровой и газовой турбины. Способность формулировать суждения на основе неполной или
ограниченной информации по вопросам работы паротурбинных и газотурбинных установок,
энергоблоков.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
GTAZhPKZhE 3308 Газ турбиндер агрегаттарының жұмыс принципі, құрылымы және жылу
есептеуі
Пререквизиттері: Гидрогазодинамика, Қазандық құрылғылар және бу генераторы
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Постреквизиттері: Жылу электр орталығы және гидроэлектростанциялары
Оқу мақсаты: Зерттеу құрылғысы, қолданылу принциптерін және конструкциясын бу және су
жылытатын қазандар.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Қарапайым ГТЖ схемалары мен циклдары. Жанармай
және оның жану камераларында жанармайдың жағылуы: отын элементтері, сыртқы және ішкі отын
балласты. Жанармай элементтерінің жылу техникалық бағалауы (жану температурасы, жану
температурасы, температура калориметриясы, жану үдерісінің энтальпиты, ауаның жоғарылау
коэффициенті, құрғақ ауаның қажетті ағымы). Газ турбиналық қондырғылардың негізгі элементтері.
Газ турбиналарының тиімділігін арттыру жолдары.
Оқыту нәтижесі: Газ турбиналық жабдықтың технологиялық сипаттамалары мен жұмыс
қағидаларын білу. Газ турбиналы қондырғының элементтерінің жұмысының негізгі көрсеткіштерін
анықтау әдістемесін және олардың жұмыс тиімділігін арттыру әдістерін білу керек. Өнеркәсіптік
және экологиялық қауіпсіздік саласында жоғары сенімділікті қамтамасыз ету үшін газ турбина
зауытының
негізгі
элементтерін
негізді
түрде
таңдау
мүмкіндігі.
Технологиялық
термоагнидинамикалық параметрлерді анықтаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану мүмкіндігі. Газ
турбинасының классикалық және төмен эмиссиялы жану камералары жұмысында жанудың физикахимиялық процестеріне отын құрамының әсерін білу.
Бағдарлама жетекшісі:Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PRKTRGA 3308 Принцип работы, конструкция и тепловой расчет газотурбинных агрегатов
Пререквизиты: Гидрогазодинамика, Котельные установки и парогенераторы
Постреквизиты: Теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции
Цель изучения: Изучение устройства, принципов действия и конструкции паровых и
водогрейных котлов.
Краткое содержание курса: Введение. Схемы и циклы простейших ГТУ. Топливо и рациональное его сжигание в камерах сгорания ГТУ: элементы топлива, внешний и внутренний балласт
топлива. Теплотехническая оценка элементов топлива (теплота сгорания, температура сгорания,
температура калориметрирования, энтальпия процесса горения, коэффициент избытка воздуха, теоретически необходимый расход сухого воздуха). Основные элементы газотурбинных установок. Способы повышения эффективности ГТУ.
Результаты обучения: Знание технологических характеристик и принципов работы
газотурбинного оборудования. Знать методики определения основных показателей работы элементов
ГТУ и методики повышения экономичности их работы. Умение обоснованно выбирать основные
элементы ГТУ с целью получения высокой эксплуатационной надежности в области промышленной
и экологической безопасности. Умение использовать современные методики определения
технологических термогазодинамических параметров. Владение знаниями о влиянии состава топлива
на физико-химические процессы горения при эксплуатации классических и низкоэмиссионных камер
сгорания ГТУ.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
Mat 3219 Материалтану
Пререквизиттері: Жылу техникасының схемалары және сызбалар
Постреквизиттері: Жылу энергетика жүйелерін жобалау
Оқу мақсаты: Студенттерде білімдер жүйесін негізгі технологиялық әдістері алу және өңдеу;
дайындамаларды құрылысы, қасиеттері, жіктелуі, таңбалануы және термиялық өңдеу негізгі
конструкциялық және аспаптық материалдар.
Курстың қысқаша мазмұны: Негізгі ұғымдар. Физикалық процестер диэлектрлік материалдар.
Электртлік оқшаулама материалдар. Өткізгіш материалдар. Жартылай өткізгіш материалдар.
Магнитті материалдар.
Оқыту нәтижесі: Электрлік материалдарды қолданудың анық және анықтамалық міндеттеріне
жауаптарды қалыптастыру үшін деректерді анықтау және пайдалану. Білім мен түсінуді қолдану,
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өлшеу технологиясын қолдануға байланысты кең және (пәндіаралық) контексттердегі жаңа және
беймәлім контексттердегі мәселелерді шешу қабілеті. Өздерінің қорытындыларын жеткізе білу,
білімін интеграциялау және күрделі мәселелерді жеңе білу, аяқталмаған немесе шектеулі ақпарат
негізінде шешімдерді қалыптастыру.
Бағдарлама жетекшісі:Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Mat 3219 Материаловедение
Пререквизиты: Теплотехнические схемы и чертежи
Постреквизиты: Проектирование теплоэнергетических систем
Цель изучения: Формирование у студентов системы знаний об основных технологических
методах получения и обработки заготовок; строении, свойствах, классификации, маркировке и
термической обработке основных конструкционных и инструментальных материалов.
Краткое содержание курса: Основные понятия. Физические процессы в диэлектрических материалах. Электроизоляционные материалы. Проводниковые материалы. Полупроводниковые
материалы. Магнитные материалы.
Результаты обучения: Знание определять и использовать данные для формулирования ответов на
четко определенные конкретные и абстрактные проблемы применения электротехнических
материалов. Применение знаний и пониманий, способность решать проблемы в новых и незнакомых
контекстах в рамках более широких (междисциплинарных) контекстов, связанных с применением
измерительной техники. Способность сообщать свои выводы, интегрировать знания и справляться со
сложными вопросами, формулировать суждения на основе неполной или ограниченной информации.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhEKM 3219 Жылу энергетикасындғы конструкциялық материалдар
Пререквизиттері: Жылу энергетиканы жобалау ережені және нормаларды қолдану
Постреквизиттері: Жылу құрылғылар жүйесі
Оқу мақсаты: Білім алу туралы негізгі технологиялық әдістері алу және өңдеу дайындаманы
машиналардың бөлшектерін; құрылысы, қасиеттері, жіктелуі, таңбалануы және термиялық өңдеу
негізгі конструкциялық және аспаптық материалдар.
Курстың қысқаша мазмұны: Атомды-кристалдық құрылысы. Кристалдануы. Фазалық және
құрылымдық өзгерістер қатты күйінде. Материалдардың механикалық қасиеттері. Фазалық тепетеңдік. Железоуглеродистые қорытпалар. Термиялық өңдеу негіздері. Легирленген болаттар. Металл
емес материалдар. Ерекшеліктері материалдар, жоғары температураларда жұмыс істейтін.
Оқыту нәтижесі: Білу қасиеттерін және құрылымын металл материалдар. Білуге және әрі қарай
диаграмманы фазалық тепе-теңдік "Темір-Цеменит". Білу жіктеу болаттар мен қорытпалар. Негізгі
термиялық өңдеу негіздерін және қоспалау. Жасай білу фазалық және құрылымдық талдау
диаграммалар жай-күйі. Білу расшифровывать маркалы болаттардың, шойындардың және
қорытпалар.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
KMT 3219 Конструкционные материалы в теплоэнергетике
Пререквизиты: Применение норм и правил при проектировании теплоэнергетики
Постреквизиты: Источники систем теплоснабжения
Цель изучения: Получить знания об основных технологических методах получения и обработки
заготовок деталей машин; строении, свойствах, классификации, маркировке и термической обработке
основных конструкционных и инструментальных материалов.
Краткое содержание курса: Атомно-кристаллическое строение. Кристаллизация. Фазовые и
структурные изменения в твердом состоянии. Механические свойства материалов. Фазовое
равновесие. Железоуглеродистые сплавы. Основы термической обработки. Легированные стали.
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Неметаллические материалы. Особенности материалов, работающих при высоких температурах.
Результаты обучения: Знание свойств и структуры металлических материалов. Знать и читать
диаграмму фазового равновесия «Железо-Цеменит». Знание классификации сталей и сплавов. Знание
основных видов термической обработки и основ легирования. Умение делать фазовый и структурный
анализ диаграмм состояния. Умение расшифровывать марки сталей, чугунов и сплавов.
Руководитель программы: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
GGZhZhM 3305 Ғимараттар мен құрылыстардың жылу жүйелерін жаңғырту
Пререквизиттері: Техникалық термодинамика негізі, Жылумасса алмасу, Газ және сұйық
механикасы.
Постреквизиттері: Жұмыс режимі, баптау және жөндеу жылу электр станцияларының,
Жылуизоляциялық материалдар мен қоршау конструкцияларының жылу физикасы, Жылу электр
орталығы және гидроэлектростанциялары, Еңбекті қорғау.
Оқу мақсаты: Пәннің мақсаты - теориялық және практикалық дайындық. Білімді таңдау жасай
алатын және бакалавр дәрежесі қазіргі заманғы жабдықтардың құрылыс индустриясында
қолданылады технологиялық жетілдіру принциптеріне негізделген жылу және газбен қамтамасыз ету
процестер, экономика және энергия ресурстарын ұтымды пайдалану.
Курстың қысқаша мазмұны: Техникалық термодинамика негіздері және жылу техникасы.
Техникалық термодинамиканың заңдылықтары. Жылу тасымалдау процестері. Жылу энергетикасын
салу. Қазандық қондырғылары. Жылу беру және жылу желілері. Жылыту көздері. Жылыту желі.
Жылыту және ыстық сумен жабдықтау жүйелері. Газбен жабдықтау.
Оқыту нәтижесі: техникалық термодинамика және жылу алмасудың негізгі заңдылықтарын,
құрылғыны, жылу және газбен жабдықтау жүйелерінің жұмыс істеу принципін және құрылғының
ерекшеліктерін білу; біліктілікке ие: жылу және газбен жабдықтау жүйелерінің технологиялық
схемаларын таңдау, осы жүйелердің инженерлік жабдықтарының әр түрлі конструкцияларын
салыстырмалы талдау.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MTSZS 3305 Модернизация тепловых систем зданий и сооружений
Пререквизиты: Основы технической термодинамики, Тепломассообмен, Механика жидкости и
газа.
Постреквизиты:
Режимы работы, наладка и ремонт тепловых электрических станций,
Теплоизоляционные материалы и теплофизика ограждающих конструкций, Теплоэлектроцентрали и
гидроэлектростанции, Охрана труда.
Цель изучения: Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка
бакалавра, способного осуществить обоснованный выбор и грамотную эксплуа- тацию применяемого
в строительной индустрии современного оборудования тепло - и газоснабжения на основе принципов
совершенствования технологических процессов, экономии и рационального использования
энергоресурсов.
Краткое содержание курса: Основы технической термодинамики и теплотехники.
Закономерности технической термодинамики. Процессы теплообмена. Строительная теплотехника.
Котельные агрегаты. Теплоснабжение и тепловые сети. Источники теплоснабжения. Тепловые сети.
Системы отопления и горячего водоснабжения. Газоснабжение.
Результаты обучения:знание основных законов технической термодинамики и теплообмена,
устройство, принцип действия и конструктивные особенности оборудования систем тепло - и
газоснабжения; владеть навыками: выбора технологических схем систем тепло - и газоснабжения,
сравнительного анализа различных конструкций инженерного оборудования этих систем.
Руководитель программы: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KKOK 3305 Қуат қөздері және оларды қолдануы
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Пререквизиттері: Қуат көзін үнемдеу негізі
Постреквизиттері: Қоршаған ортаның физика - химиялық процесстері
Оқу мақсаты: Туралы білімді қалыптастыру жүйелерінде бөлу, өндіріс, технологиялық энергия,
іс-қимыл қағидаттары мен конструкцияларында және технологиялық қондырғылар.
Курстың қысқаша мазмұны: Энергия тасымалдаушылар. Түрлері, жіктелуі және сипаттамалары.
Энергия тасымалдаушылардың жүктемелерінің кестесі. Өнеркәсіптік кәсіпорынның отын беру
жүйесі. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың ауаны беру жүйесі.
Оқыту нәтижесі: Принциптерін білу ғылыми әдіснама мен ерекшелігін зерттеу. Ерекшеліктерін
білу әдістері теориялық және эмпирикалық деректер және оларды өңдеу. Білу жалпы әдіснамасын,
әдістемесін, логика және ғылыми зерттеулерді жоспарлау, жылу энергетикасы саласындағы. Қолдана
білу әдістері мен құралдары таным - іріктеуді жүзеге асыру әдістерінің мақсаттары мен міндеттеріне
сәйкес зерттеу. Білу қоюға әдіснамасын өз бетінше ғылыми шығармашылығы. Дағдысын тұтас
көзқарас проблемаларды талдауға және қоғам. Меңгеру әдістері ғылыми әдебиеттермен жұмыс.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EP 3305 Энергоносители и их применение
Пререквизиты: Основы энергосбережения
Постреквизиты: Физико-химические процессы окружающей среды
Цель изучения: Формирование у студентов знаний о системах производства и распределения
технологических энергоносителей, принципах действия и конструкциях технологических установок.
Краткое содержание курса: Энергоносители. Виды, классификация и характеристика. Графики
нагрузок по энергоносителям. Система топливоподачи промышленного предприятия. Система
воздухоснабжения промышленных предприятий.
Результаты обучения: Знание принципов научной методологии и специфику научного
исследования. Знание специфики методов сбора теоретических и эмпирических данных и их
обработки. Знание общей методологии, методики, логики и планирования научных исследований в
сфере теплоэнергетики. Умение применять методы и средства познания - осуществлять отбор
методов в соответствии с целями и задачами исследования. Уметь предъявлять методологию
самостоятельного научного творчества. Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем
общества. Владение методами работы с научной литературой.
Руководитель программы: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhTPO 3306 Жылу технологиясының процесстері және орнату
Пререквизиттері: Су дайындаудың физика-химиялық тәсілдері
Постреквизиттері: Жылу электр станциялары
Оқу мақсаты: Зерттеу негізгі процестерді жылуэнергетикалық жүйелердегі; құрылғысы, жұмыс
істеу принципі және конструкциясы, негізгі және қосалқы ЖЭС жылуэнергетикалық жабдықтар мен
қазандықтарды.
Курстың қысқаша мазмұны:Кіріспе. Бу қаныққан бу турбиналарында аралық бөлу. Қаныққан бу
турбиналарының аралық қыздыруы, жылу есептеуі. HDPE және PVD бетінің типтері мен олардың
жылу схемасында орналасуы. Араластыру түрінің HDPE. Пневматикалық ПНС есептеу. ПНС
гидравликалық есептері. Деаэраторлар. Жылулық деаэраторлардың түрлері. Жеті деаэраторлар,
құрылыс және есептеу. Фильм, оралған және түсіретін деаэраторлар. Буландырғыштар және бу
конвертерлері. Сиялы машиналар. Жылуалмастырғыштар. Базалық жылытқыштардың жылу есептеуі.
Оқыту нәтижесі: Білу, жылу сұлбаларын және жұмыс көрсеткіштерін бутурбиналы ЖЭС,
өндірістік, жылыту, бу және су жылытатын қазандық; түсіну құрылғы мен номенклатурасын көмекші
жылутехникалық жабдықтар электр станциялары мен қазандықтардың. әдістерін қолдану шешім
жылутехникалық міндеттерді жүзеге асыру технологиялық процестерді жылу электр
станцияларының әр түрлі. Білу, білдіру туралы пікір шешу жолдары алға қойылған міндеттерді тиімді
энергия тұтыну " теплотехнологическом өндіру.
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Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TPU 3306 Теплотехнологические процессы и установки
Пререквизиты: Физико-химические методы подготовки воды
Постреквизиты: Тепловые электрические станции
Цель изучения: Изучение основных процессов, происходящих в теплоэнергетических системах;
устройство, принцип действия и конструкции основного и вспомогательного теплоэнергетического
оборудования ТЭС и котельных.
Краткое содержание курса: Введение. Промежуточная сепарация пара в турбинах насыщенного
пара. Промежуточный пароперегреватель турбин насыщенного пара, тепловой расчёт. Конструкции
ПНД и ПВД поверхностного типа и их место в
тепловой схеме. ПНД смешивающего типа.
Расчёт струйно-барботажных ПНС. Гидравлический расчёт ПНС. Деаэраторы. Типы термических
деаэраторов. Струйные деаэраторы, конструкция и расчёт. Плёночные, насадочные и капельные
деаэраторы. Испарители и паропреобразователи. Струйные аппараты. Теплообменные аппараты.
Тепловой расчёт рекуперативных поверхностных подогревателей.
Результаты обучения: Знание тепловых схем и показателей работы паротурбинных ТЭС,
промышленных, отопительных, паровых и водогрейных котельных; понимание устройства и
номенклатуры вспомогательного теплотехнического оборудования электростанций и котельных.
применение методов решения теплотехнических задач, реализации технологических процессов на
тепловых электрических станций различного вида. Умение выражать суждения о путях решения
поставленной задачи обеспечения эффективного энергоиспользования в теплотехнологическом
производстве.
Руководитель программы: Анисимова Я.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhAKEKN 3306 Жылу алмасу құралдарының есебі және құрастыру негіздері
Пререквизиттері: Су дайындық
Постреквизиттері: Жылу электр орталығы және гидроэлектростанциялары
Оқу мақсаты: Зерттеу негізгі процестерді жылуэнергетикалық жүйелердегі; құрылғысы, жұмыс
істеу принципі және конструкциясы, негізгі және қосалқы ЖЭС жылуэнергетикалық жабдықтар мен
қазандықтарды.
Курстың қысқаша мазмұны: Рекуперативные жылу алмастырғыш аппараттары. Сындарлы
есептеу және жылу есептеулер аппараттарын жерүсті типті. Регенеративті жылытқыштар төмен және
жоғары қысымды. Жылу алмасу аппараттары-бабына араластыру жылу таратушы. Жылу алмасу
аппараттары периодты әрекет. Регенераторы. Конденсатоотводчики. Салқындатқыштар, май. Мазут
жылытқыштар. Күл шығару жүйесінің және шлакоудаления. Отын беру жүйесі.
Оқыту нәтижесі: Мақсатын білу, жіктеу, типтері, конструкциялары мен негіздерді есептеу жылу
алмастырғыш жабдық. Білуге жіктелуі, типтері, конструкциялары және тағайындалуы тартып
үрлейтін машиналар, жұмыс шарттары мен талаптар тягодутьевым машиналар, әдістері, оларды
таңдау. Жасай білу жылу есебі жылу алмасу аппараттарды жерүсті типтегі үздіксіз және мерзімді
әрекет, араластырғыш типті және регенеративтік жылу алмасу аппараттар. Орындай білу керек жылу
сындарлы есептеу деаэраторлар.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OKRTO 3306 Основы конструкции и расчета теплообменного оборудования
Пререквизиты: Водоподготовка
Постреквизиты: Теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции
Цель изучения: Изучение основных процессов, происходящих в теплоэнергетических системах;
устройство, принцип действия и конструкции основного и вспомогательного теплоэнергетического
оборудования ТЭС и котельных.
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Краткое содержание курса: Рекуперативные теплообменные аппараты. Конструктивный расчет и
тепловой расчеты аппаратов поверхностного типа. Регенеративные подогреватели низкого и
высокого давления. Теплообменные аппараты со смешиванием теплоносителей. Теплообменные
аппараты периодического действия. Регенераторы. Конденсатоотводчики. Охладители масла.
Подогреватели мазута. Системы золоулавливания и шлакоудаления. Системы топливоподачи.
Результаты обучения: Знание назначения, классификации, типов, конструкции и основ расчета
теплообменного оборудования. Знать
классификацию, типы, конструкции и назначение
тягодутьевых машин, условия работы и требования к тягодутьевым машинам, методы их подбора.
Умение выполнять тепловой расчет теплообменных аппаратов поверхностного типа непрерывного и
периодического действия, смесительного типа и регенеративных теплообменных аппаратов. Уметь
выполнять тепловой конструктивный расчет деаэраторов.
Руководитель программы: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
GZhZhK 3307 Ғимараттарды жобалау жылу қорғау
Пререквизиттері: Жылу энергетикада және жылу технологияларда энергияны үнемдеу,
Жылумасса алмасу, Жылу энергетикасының жүйелерінің сенімі.
Постреквизиттері: Жылуизоляциялық материалдар мен қоршау конструкцияларының жылу
физикасы, Теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, Ғимараттың және ғимараттың инженерлік
жүйелері, Жылу құрылғылар жүйесі, Иженерлік экология.
Оқу мақсаты: Ғимараттар мен әртүрлі құрылыстарды жылудан қорғауды жобалау және жобалау
бойынша мамандарды даярлау, алынған мамандандыруға сәйкес, ғимараттар үшін жылулық шешімді
жобалау әдіснамасын ғылыми негізделген түсінуге; ғимараттарды жылулық қорғаудың техникалық
мәселелерін шешу; ғимараттардың энергия тиімділігін арттыру жолдарын табу.
Курстың қысқаша мазмұны: Жылу қорғанысының физикалық негіздері. Қоршаудың жылулық
күйін бағалау. Ағаштардың ылғалдылық жағдайларын бағалау. Бекіту құрылыстары мен
ғимараттардың энергиялық тиімділігі. Жылу тиімділігінің физикалық концепциялары.
Ғимараттардың энергияны төмен тұтынуы. Ғимараттарды жылулық қорғауға қойылатын талаптар.
Энергия үнемдейтін ғимараттар классы. Санитарлық-гигиеналық талаптар. Ғимараттарға арналған
жылулық шешімдерді жобалау әдісі. Бастапқы деректер. Жылулық шешімдерді жобалау ережелері.
Жұмысшылар мен тұрғын үй кварталдарының микроклимациясы. Үй-жайда микроклимат
параметрлерінің стандарттары. Үйлердегі жылу жайлылығы. Жылу күйінің параметрлері және
оларды бағалау.
Оқыту нәтижесі: Ғимараттардың жылу қорғанысын есептеудің мақсаты, жіктелуі, типтері,
конструкциялары мен негіздерін білу. Термиялық қорғаныштың жіктелуін, түрлерін,
конструкцияларын және мақсаттарын білу, еңбек жағдайлары мен қорғау талаптарын, оларды таңдау
әдістерін білу керек. Үздіксіз және топтық типтегі бетінің типті жылу алмастырғыштарын,
араластырғыш типті және қалпына келтіретін жылу алмастырғыштарды жылулық есептеуді жүзеге
асыру. Ғимараттардың термиялық қорғанышының жылулық дизайны есебін жүргізе білу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PTZZ 3307 Проектирование тепловой защиты зданий
Пререквизиты: Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии, Тепломассообмен,
Надежность теплоэнергетических систем.
Постреквизиты: Теплоизоляционные материалы и теплофизика ограждающих конструкций,
Теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, Инженерные системы зданий и сооружений,
Источники систем теплоснабжения, Инженерная экология.
Цель изучения: Подготовить специалиста для проектно-конструкторской деятельности в области
проектировании тепловой защиты зданий и различных сооружений в соответствии с полученной
специализацией, к научно-обоснованному пониманию методики проектирования теплового решения
зданий; к решению технических задач по тепловой защите зданий; к поиску путей повышения
энергоэффективности зданий.
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Краткое содержание курса: Физические основы теплозащиты. Оценка теплового состояния
ограждений. Оценка влажностного состояния ограждений. Энергоэффективность ограждающих
конструкций и зданий. Физические представления о тепловой эффективности. Низкое потребление
энергии зданиями. Требования к тепловой защите зданий. Классы энергосбережения зданий.
Санитарно-гигиенические требования. Методика проектирования тепловых решений зданий.
Исходные данные. Правила проектирования тепловых решений. Микроклимат рабочих и жилых
помещений. Стандарты параметров микроклимата в помещениях. Тепловой комфорт в помещениях.
Параметры теплового состояния и их оценка.
Результаты обучения: Знание назначения, классификации, типов, конструкции и основ расчета
тепловой защиты зданий. Знать классификацию, типы, конструкции и назначение тепловой защиты,
условия работы и требования к защите, методы их подбора. Умение выполнять тепловой расчет
теплообменных аппаратов поверхностного типа непрерывного и периодического действия,
смесительного типа и регенеративных теплообменных аппаратов. Уметь выполнять тепловой
конструктивный расчет тепловой защиты зданий.
Руководитель программы: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
SOZhN 3307 Сұйық отынның жану негізі
Пререквизиттері: Техникалық термодинамика негізі
Постреквизиттері: Энергетикалық менеджмент
Оқу мақсаты: Дайындау саласындағы маман әдістерін отын жағудың арнайы пештерде-өндірістік
өнеркәсіп қазандықтарының энергетикалық қазіргі заман әдістерімен танысу, жағу газ тәрізді, сұйық
және қатты отынды неғұрлым тиімді таңдау және есептеу қыздыру құрылғыларының түріне
байланысты сипаттамалары мен жағылатын отын.
Курстың қысқаша мазмұны: Жанудың кинетикалық және диффузиялық режимдері. Жану
процесіне химиялық және физикалық факторлардың әсері. Бұрын араласпаған отын мен
тотықтырғыштың жануынан гомогенді газ қоспасының жану процесі арасындағы айырмашылық.
Оттымен, ыстық беткеймен және ашық жалынмен тұтану. Автоматты тұтануды қысу. Жанудың
төменгі және жоғарғы шектері. Жану процесіне турбуленттіліктің әсері. Дизельдегі фаза жұмыстары.
Диффузия күйдіру кезінде кеуектің пайда болу себептері.
Оқыту нәтижесі: Заңдылықтарын жану теориясы. Білуі арасындағы өзара байланысты физикалық
және химиялық процестерді жанған кезде жанармайдың. Жобалай алу қабілетін энергетикалық
қондырғылары ескере отырып, қолданылатын отын. Пайдалана білу, есеп айырысу талдау
әдістерімен процестерінің тиімділігін жану.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OGT 3307 Основы горения топлива
Пререквизиты: Основы технической термодинамики
Постреквизиты: Энергетический менеджмент
Цель изучения: Подготовка специалиста в области методов сжигания топлива в топках
энергетических котлов промышленных предприятий, знакомство с современными методами
сжигания газообразного, жидкого и твёрдого топлива с наибольшей эффективностью, выбор и расчёт
горелочных устройств в зависимости от вида и характеристик сжигаемого топлива.
Краткое содержание курса: Кинетический и диффузионный режимы горения. Воздействие
химических и физических факторов на процесс горения. Отличие процесса горения гомогенной
газовой смеси от горения предварительно не перемешанных топлив и окислителя. Воспламенение
искрой, накаленной поверхностью и открытым пламенем. Самовоспламенение от сжатия. Нижний и
верхний пределы воспламенения. Влияние турбулентности на процесс горения. Фазы рабочего
процесса в дизеле. Причины сажеобразования при диффузионном горении.
Результаты обучения: Знание основных закономерностей теории горения. Знание взаимосвязи
между физическими и химическими процессами при горении топлив. Умение проектировать
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энергетические установки с учетом применяемого топлива. Умение пользоваться расчетными
методами анализа эффективности процессов горения.
Руководитель программы: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
GKTUKShEA 3308 Ғимараттар мен құрылыстардың тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығында энергия аудиті
Пререквизиттері: Жылу энергетикада және жылу технологияларда энергияны үнемдеу,
Жылумасса алмасу, Жылу энергетикасының жүйелерінің сенімі.
Постреквизиттері: Жылуизоляциялық материалдар мен қоршау конструкцияларының жылу
физикасы, Теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, Иженерлік экология.
Оқу мақсаты: Пәннің мақсаты - студенттерді қалыптастыру ұйымдық, басқарушылық,
техникалық, технологиялық және экономикалық шараларға бағытталған қалалық экономикадағы
энергия ресурстарын тиімді пайдалану. Жұмысты ұтымды пайдалану үшін мамандарды дайындау
ғимараттар мен құрылыстарды салу мен пайдаланудағы энергетикалық ресурстар.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Энергия үнемдеудің нормативтік-құқықтық базасы.
Энергияны тұтынуды басқару құралы ретінде ғимараттарды энергетикалық сертификаттау.
Энергетикалық тексеру (энергетикалық аудит). Энергия тұтыну есебі ұйымдастыру. Тұрғын үйкоммуналдық шаруашылықта энергия үнемдейтін технологиялар. Ғимараттарды жылудан қорғау.
Жаңартылатын энергия көздерін және қайталама энергия ресурстарын пайдалану.
Оқыту нәтижесі: Энергияны үнемдеудің (ресурсты үнемдеудің) құқықтық, ұйымдастырушылық,
басқарушылық, техникалық, технологиялық, экономикалық, экологиялық негіздерін білу; энергия
үнемдеудің негізгі өлшемдері. Энергия үнемдеу туралы теориялық ақпараттарды қолдану және
практикалық инженерлік проблемаларды шешуде энергия тиімділігін арттыру; қызмет орнында
энергия үнемдеу әлеуетін бағалау; энергия үнемдеу шараларын жоспарлау және олардың
экологиялық және экономикалық тиімділігін бағалау.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EZSZhKH 3308 Энергоаудит зданий и сооружений в жилищно-коммунальном хозяйстве
Пререквизиты: Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии, Тепломассообмен,
Надежность теплоэнергетических систем.
Постреквизиты: Теплоизоляционные материалы и теплофизика ограждающих конструкций,
Теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, Инженерная экология.
Цель изучения: Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированной
базы знаний об организационных, управленческих, технических, технологических и экономических
мерах, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов в городском
хозяйстве. Подготовка специалистов к ведению работ с рациональным использованием
энергетических ресурсов при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.
Краткое содержание курса: Введение. Нормативноправовая база энергосбережения.
Энергетическая паспортизация зданий как инструмент управления энергопотребление.
Энергетическое
обследование
(энергоаудит).
Организация
учёта
энергопотребления.
Энергосберегающие технологии в жилищно- коммунальном хозяйстве. Тепловая защита зданий.
Использование возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов.
Результаты обучения: Знание правовых, организационно-управленческих, технических,
технологических, экономических, экологических основ энергосбережения (ресурсосбережения);
основные критерии энергосбережения. Умение использовать теоретические сведения об
энергосбережение и повышение энергетической эффективности при решении практических
инженерных задач; оценивать потенциал энергосбережения на объекте деятельности; планировать
мероприятия по энергосбережению и оценивать их экологическую и экономическую эффективность.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

246

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
GTAZhPKZhE 3308 Газ турбиндер агрегаттарының жұмыс принципі, құрылымы және жылу
есептеуі
Пререквизиттері: Гидрогазодинамика, Қазандық құрылғылар және бу генераторы
Постреквизиттері: Жылу электр орталығы және гидроэлектростанциялары
Оқу мақсаты: Зерттеу құрылғысы, қолданылу принциптерін және конструкциясын бу және су
жылытатын қазандар.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Қарапайым ГТЖ схемалары мен циклдары. Жанармай
және оның жану камераларында жанармайдың жағылуы: отын элементтері, сыртқы және ішкі отын
балласты. Жанармай элементтерінің жылу техникалық бағалауы (жану температурасы, жану
температурасы, температура калориметриясы, жану үдерісінің энтальпиты, ауаның жоғарылау
коэффициенті, құрғақ ауаның қажетті ағымы). Газ турбиналық қондырғылардың негізгі элементтері.
Газ турбиналарының тиімділігін арттыру жолдары.
Оқыту нәтижесі: Газ турбиналық жабдықтың технологиялық сипаттамалары мен жұмыс
қағидаларын білу. Газ турбиналы қондырғының элементтерінің жұмысының негізгі көрсеткіштерін
анықтау әдістемесін және олардың жұмыс тиімділігін арттыру әдістерін білу керек. Өнеркәсіптік
және экологиялық қауіпсіздік саласында жоғары сенімділікті қамтамасыз ету үшін газ турбина
зауытының
негізгі
элементтерін
негізді
түрде
таңдау
мүмкіндігі.
Технологиялық
термоагнидинамикалық параметрлерді анықтаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану мүмкіндігі. Газ
турбинасының классикалық және төмен эмиссиялы жану камералары жұмысында жанудың физикахимиялық процестеріне отын құрамының әсерін білу.
Бағдарлама жетекшісі:Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PRKTRGA 3308 Принцип работы, конструкция и тепловой расчет газотурбинных агрегатов
Пререквизиты: Гидрогазодинамика, Котельные установки и парогенераторы
Постреквизиты: Теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции
Цель изучения: Изучение устройства, принципов действия и конструкции паровых и
водогрейных котлов.
Краткое содержание курса: Введение. Схемы и циклы простейших ГТУ. Топливо и рациональное его сжигание в камерах сгорания ГТУ: элементы топлива, внешний и внутренний балласт
топлива. Теплотехническая оценка элементов топлива (теплота сгорания, температура сгорания,
температура калориметрирования, энтальпия процесса горения, коэффициент избытка воздуха, теоретически необходимый расход сухого воздуха). Основные элементы газотурбинных установок. Способы повышения эффективности ГТУ.
Результаты обучения: Знание технологических характеристик и принципов работы
газотурбинного оборудования. Знать методики определения основных показателей работы элементов
ГТУ и методики повышения экономичности их работы. Умение обоснованно выбирать основные
элементы ГТУ с целью получения высокой эксплуатационной надежности в области промышленной
и экологической безопасности. Умение использовать современные методики определения
технологических термогазодинамических параметров. Владение знаниями о влиянии состава топлива
на физико-химические процессы горения при эксплуатации классических и низкоэмиссионных камер
сгорания ГТУ.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhRBZhZhES 3219 Жұмыс режимі, баптау және жөндеу жылу электр станцияларының
Пререквизиттері: Қазақ(орыс) тілі, Жылу техникасының теориялық негізі, Электротехника және
электроника.
Постреквизиттері: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: болашақ мамандарға ғылыми-техникалық және экономикалық негіздемені
қамтамасыз ету, энергетикалық жабдықтардың оңтайлы жөндеу кезеңдерін құруға және
технологиялық қызмет көрсету мен жөндеу жүйесін жетілдіруге мүмкіндік береді; ЖЭС-дың негізгі

247

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
жабдықтарын пайдалану практикасында еркін бағдарлау үшін қажетті білім мен дағдыларды
студенттердің сатып алуы.
Курстың қысқаша мазмұны: Қазандықтардың жұмыс режимдері. Қазандықтардың
статистикалық және динамикалық сипаттамалары. Қазандық қондырғыларын пайдалану. Бу
қазандықтарын іске қосыңыз және тоқтатыңыз. Бу турбина қондырғыларының жұмыс істеу негіздері.
Уақытша жұмыс режимдері бар турбоагрегаттардағы жылу беру. Турбиналарды реттеу. Турбинаның
мұнай жүйесі және мұнай өнеркәсібінің жұмысы. Конденсациялық-қалпына келтіру қондырғысын
пайдалану. Турбиналарды іске қосу және тоқтату. Жылу қуатының жабдықтарын алдын-алу және
ақауларды жою әдістемесі. Жылу қуатының жабдықтарын кию. Энергетикалық жабдықтарды
жөндеуді ұйымдастыру. Бөлшектерді қалпына келтіру үшін типтік технологиялық процестер. Жөндеу
жұмыстарының жалпы түрлері. Бу генераторларын жөндеу технологиясы. Бу-турбина зауытын
жөндеу технологиясы.
Оқыту нәтижесі: Бу қазандықтарының, бу және газ турбиналарының негізгі элементтерінің
пайдалану жағдайларын білу; ЖЭО негізгі жабдықтарын басқару құрылымы туралы; қазандық
қондырғыларының жұмыс режимдері, бу және газ турбиналары; іске қосу және өшіру режимдерін
ұтымды жүргізуді қозғайтын қазандық қондырғыларын және процестерді іске қосу және өшіру
тәртібі.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
RRNRTES 3219 Режимы работы, наладка и ремонт тепловых электрических станций
Пререквизиты: Казахский (русский) язык, Теоретические основы теплотехники, Электротехника
и электроника.
Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности.
Цель изучения: дать будущим специалистам знания, позволяющие с научной обоснованностью и
технико-экономической целесообразностью назначать оптимальные межремонтные периоды
энергооборудования и совершенствовать систему технологическою обслуживания и ремонт;
приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для свободной ориентации в практике
эксплуатации основного оборудования ТЭС.
Краткое содержание курса: Эксплуатационные режимы работы котлов. Статистические и
динамические характеристики котлов. Эксплуатация котельных агрегатов. Пуск и останов паровых
котлов. Основы эксплуатации паротурбинных установок. Теплообмен в турбомашинах при
переходных режимах их работы. Регулирование турбин. Масляная система турбины и эксплуатация
маслохозяйства. Эксплуатация конденсационно-регенеративной установки. Пуск и останов турбин.
Методика предупреждения и устранения неисправностей теплоэнергетического оборудования. Износ
теплоэнергетического оборудования. Организация ремонта энергооборудования. Типовые
технологические процессы восстановления деталей. Общие виды ремонтных работ. Технология
ремонта парогенераторной установки. Технология ремонта паротурбинной установки.
Результаты обучения: Знаниеусловий работы основных элементов паровых котлов, паровых и
газовых турбин в процессе эксплуатации;о структуре управления работой основного оборудования
ТЭС; режимы работы котельных агрегатов, паровых и газовых турбин;порядок пуска и остановка
котельных установок и процессы, влияющие на рациональное ведение пуско-остановочных режимов.
Руководитель программы: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhEKM 3219 Жылу энергетикасындғы конструкциялық материалдар
Пререквизиттері: Жылу энергетиканы жобалау ережені және нормаларды қолдану
Постреквизиттері: Жылу құрылғылар жүйесі
Оқу мақсаты: Білім алу туралы негізгі технологиялық әдістері алу және өңдеу дайындаманы
машиналардың бөлшектерін; құрылысы, қасиеттері, жіктелуі, таңбалануы және термиялық өңдеу
негізгі конструкциялық және аспаптық материалдар.
Курстың қысқаша мазмұны: Атомды-кристалдық құрылысы. Кристалдануы. Фазалық және
құрылымдық өзгерістер қатты күйінде. Материалдардың механикалық қасиеттері. Фазалық тепе-
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теңдік. Железоуглеродистые қорытпалар. Термиялық өңдеу негіздері. Легирленген болаттар. Металл
емес материалдар. Ерекшеліктері материалдар, жоғары температураларда жұмыс істейтін.
Оқыту нәтижесі: Білу қасиеттерін және құрылымын металл материалдар. Білуге және әрі қарай
диаграмманы фазалық тепе-теңдік "Темір-Цеменит". Білу жіктеу болаттар мен қорытпалар. Негізгі
термиялық өңдеу негіздерін және қоспалау. Жасай білу фазалық және құрылымдық талдау
диаграммалар жай-күйі. Білу расшифровывать маркалы болаттардың, шойындардың және
қорытпалар.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
KMT 3219 Конструкционные материалы в теплоэнергетике
Пререквизиты: Применение норм и правил при проектировании теплоэнергетики
Постреквизиты: Источники систем теплоснабжения
Цель изучения: Получить знания об основных технологических методах получения и обработки
заготовок деталей машин; строении, свойствах, классификации, маркировке и термической обработке
основных конструкционных и инструментальных материалов.
Краткое содержание курса: Атомно-кристаллическое строение. Кристаллизация. Фазовые и
структурные изменения в твердом состоянии. Механические свойства материалов. Фазовое
равновесие. Железоуглеродистые сплавы. Основы термической обработки. Легированные стали.
Неметаллические материалы. Особенности материалов, работающих при высоких температурах.
Результаты обучения: Знание свойств и структуры металлических материалов. Знать и читать
диаграмму фазового равновесия «Железо-Цеменит». Знание классификации сталей и сплавов. Знание
основных видов термической обработки и основ легирования. Умение делать фазовый и структурный
анализ диаграмм состояния. Умение расшифровывать марки сталей, чугунов и сплавов.
Руководитель программы: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TPKAZhK 4220 Теплотехникалық процестер мен құрылғыларда автоматтандырылган
жүйемен қолдану
Пререквизиттері: Математика I, Қазақ (орыс) тілі, Техникалық термодинамика, Жылумасса
алмасу, Автоматтық басқарудың теориясы.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Жүйелік білімді қалыптастыру саласында автоматтандырылған басқару жүйелерін
жылумен жабдықтау, түрлі өндірістер, сондай-ақ автоматтандырылған ақпараттық-басқарушы
жүйелердің әр түрлі мақсаттағы автоматтандырылған жүйелер қабылдау, өңдеу және деректерді
берудің түрлі мақсаттағы.
Курстың қысқаша мазмұны: Математикалық сипаттамасы статикалық және динамикалық
сипаттамаларын басқару объектілерін энергия қондырғыларының. Алу әдістері статикалық және
динамикалық сипаттамаларын объектілерін басқару. Статистикалық әдістер орналасқан сызықты
объектілердің
динамикалық сипаттамаларын. Идентификациялау әдістері динамикалық
сипаттамасының айтарлықтай сызықты емес объектілер. Есептеу автоматты басқару жүйелерінің
Таңдау реттеуіштің параметрлері және оның параметрлерін автоматты жүйесінде тұрақтандыру
бойынша жеңілдетілген динамикалық сипаттамалары нысан.
Оқыту нәтижесі: Физикалық қағидаттарын білу, осылар қазіргі заманғы құрылғылары мен
элементтері, олардың жіктелуі мен сипаттамалары. Дұрыс таңдап білу ерекшеліктері мен
параметрлері элементтерін және құрылғыларын автоматтандыру және басқару жүзеге асыру; жүйелік
талдау, техникалық жүйелер, технологиялық процестерді және өндірістерді жеткізе алатын
пайымдаулар мәселелері бойынша автоматтандыру технологиялық процесті ұйымдастыра білу
басқармасы автоматтандырылған жүйесіне сүйене отырып, ғылыми көзқарас.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ASUTPU 4220 Автоматизированные системы управления теплотехнологическими
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процессами и установками
Пререквизиты: Математика I, Казахский (русский) язык, Техническая термодинамика,
Тепломассообмен, Теория автоматического управления.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Формирование систематических знаний в области автоматизированных систем
управления теплоснабжения различных производств, а так же автоматизированных информационноуправляющих систем различного назначения, автоматизированных систем приема, обработки и
передачи данных различного назначения.
Краткое содержание курса: Математическое описание статических и динамических
характеристик объектов управления энергоустановок. Методы получения статическихи динамических
характеристик объектов управления. Статистические методы нахождения динамических
характеристик линейных объектов. Методы идентификации динамических характеристик
существенно нелинейных объектов. Расчетсистемавтоматическогоуправления Выборрегулятора
ипараметров
егонастроек
в
системе
автоматическойстабилизациипоупрощеннымдинамическимхарактеристикамобъекта.
Результаты обучения: Знание физических принципов, на которой строятся современные
элементы и устройства, их классификация и характеристики. Правильно выбирать и знать
особенности и параметры элементов и устройств автоматизации и управления; осуществлять
системный анализ технических систем, технологических процессов и производств умение выражать
суждения по вопросам автоматизации технологического процесса умение организовать управление
автоматизированной системой, опираясь на научный подход.
Руководитель программы: Войцеховская О.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhEZhAR 4220

Жылу энергетикалық жүйелерді автоматтық реттеу

Пререквизиттері: Математика I, Қазақ (орыс) тілі, Техникалық термодинамика, Жылумасса
алмасу, Автоматтық басқарудың теориясы.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Жүйелік білімді қалыптастыру саласындағы автоматты реттеу жылуэнергетикалық
жүйелер әр түрлі өндірістерді, сондай-ақ автоматтандырылған ақпараттық-басқарушы жүйелердің әр
түрлі мақсаттағы.
Курстың қысқаша мазмұны: Туралы жалпы мәліметтер технологиялық процестің
автоматтандыру ЖЭС. Негізгі ЖЭС. Парогенератор объектісі ретінде реттеу. Реттеуші органдар мен
атқарушы механизмдер. Реттегіштер. Негізгі заңдар реттеу. Құрылымдық схемалары, реттеу
атқарушы механизмдер әр түрлі типті.
Оқыту нәтижесі: Білу, қазіргі заманғы құрылғылары мен элементтері, олардың жіктелуі мен
сипаттамалары. Қолдану жүйелік талдау, техникалық жүйелер, технологиялық процестерді және
өндірістерді дұрыс таңдай білуге, ерекшеліктері және параметрлері элементтерін және
құрылғыларын, автоматтандыру және басқару. Жеткізе алатын пайымдаулар мәселелері бойынша
технологиялық процестің автоматтандыру. Ұйымдастыра білу басқармасы автоматтандырылған
жүйесіне сүйене отырып, ғылыми көзқарас. Білу өзгертуге білу технологиялық негіздерін өндіру.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ARTS 4220 Автоматическое регулирование теплоэнергетических систем
Пререквизиты: Математика I, Казахский (русский) язык, Техническая термодинамика,
Тепломассообмен, Теория автоматического управления.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Формирование систематических знаний в области автоматического
регулирования теплоэнергетических систем различных производств, а так же автоматизированных
информационно-управляющих систем различного назначения.
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Краткое содержание курса: Общие сведения об автоматизации технологического процесса на
ТЭС. Основные системы ТЭС. Парогенератор как объект регулирования. Регулирующие органы и
исполнительные механизмы. Регуляторы. Основные законы регулирования. Структурные схемы
регуляторов с исполнительными механизмами различных типов.
Результаты обучения: Знание современные элементы и устройства, их классификация и
характеристики. Применять системный анализ технических систем, технологических процессов и
производств, правильно выбирать и знать особенности и параметры элементов и устройств
автоматизации и управления. Умение выражать суждения по вопросам автоматизации
технологического процесса. Умение организовать управление автоматизированной системой,
опираясь на научный подход. Умение модифицировать знание технологических основ производства.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ESES 4221 Энергетикалық саясат және экологиялық саясат
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Жылуэнергетика және жылутехнологиядағы энергия
үнемдеу, Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату, Қуат қөздері және оларды қолдануы
Постреквизиттері: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
Оқу мақсаты: Теориялық негіздерін және категориялық-түсініктік аппаратын энергополитики
және саясат қоршаған ортаны қорғау, сондай-ақ қолдану бойынша тәжірибелік дағдыларды меңгеру
принциптері мен элементтерін энергополитики және саясат қоршаған ортаны
Курстың қысқаша мазмұны: История, сущность и развитие энергополитики и политики
окружающей среды. Концепция энергополитики и политики окружающей среды. Экономи¬ческое
обеспечение энергопо-литики и политики окружающей среды. Экология и рыночная экономика в
электроэнергетике. Рынок и экологическая безопасность в системе энерге¬тического менеджмента.
Основные принципы экологического маркетинга. Маркетинг және экология. Экологиялық
лицензиялау энергополитике және саясат қоршаған ортаны қорғау. Экологиялық сақтандыру
энергополитике және саясат қоршаған ортаны қорғау.
Оқыту нәтижесі: Білу ұйымдастыру нысандары бизнес ауыл шаруашылық өндірісінде,
ерекшеліктерін, басқару қызметін ұйымдастыру мен негізгі функциялары менеджмент. Өзінің
пайымдауды басқару тиімділігі туралы әр түрлі құрылымдарында энергополитики және саясат
қоршаған ортаны қорғау және тиімділігі туралы жылу энергетикасы. Ұйымдастыра білу
энергополитику саясатын қоршаған орта және тиісті оған жүйесіне энергетикалық менеджмент.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EPOS 4221 Энергополитика и политика окружающей среды
Пререквизиты: Экономическая теория, Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии,
Системы производства и распределения энергоносителей, Энергоносители и их применение
Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности
Цель изучения: Изучение теоретических основ и категориально-понятийного аппарата
энергополитики и политики окружающей среды, а также овладение практическими навыками по
применению элементов и принципов энергополитики и политики окружающей среды
Краткое содержание курса: История, сущность и развитие энергополитики и политики
окружающей среды. Концепция энергополитики и политики окружающей среды. Экономическое
обеспечение энергополитики и политики окружающей среды. Экология и рыночная экономика в
электроэнергетике. Рынок и экологическая безопасность в системе энергетического менеджмента.
Основные принципы экологического маркетинга. Маркетинг и экология. Экологическое
лицензирование в энергополитике и политике окружающей среды. Экологическое страхование в
энергополитике и политике окружающей среды.
Результаты обучения: Знание организационных форм бизнеса в сельскохозяйственном
производстве, особенностей управленческой деятельности в организации и основной функции
менеджмента. Иметь свое суждение об эффективности управления в различных формированиях
энергополитики и политики окружающей среды и об эффективности теплоэнергетики. Умение
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организовать энергополитику и политику окружающей среды и соответствующую ей систему
энергетического менеджмента.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EM 4221 Энергетикалық менеджмент
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Жылуэнергетика және жылутехнологиядағы энергия
үнемдеу, Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату, Қуат қөздері және оларды қолдануы
Постреквизиттері: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
Оқу мақсаты: Теориялық негіздерін және категориялық-түсініктік аппаратын энергополитики
және саясат қоршаған ортаны қорғау, сондай-ақ қолдану бойынша тәжірибелік дағдыларды меңгеру
принциптері мен элементтерін энергополитики және саясат қоршаған ортаны қорғау.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Тарихы мен дамуы, энергетикалық менеджмент.
Тұжырымдамасы энергетикалық менеджмент. Экономикалық қамтамасыз ету энергетикалық
менеджмент. Энергетикалық менеджмент және нарықтық экономика-электр энергетикасы. Нарық
жүйесінде энергетикалық менеджмент. Негізгі принциптері энергетикалық маркетинг. Маркетинг
және экология. Экологиялық лицензиялау энергополитике және саясат қоршаған ортаны қорғау.
Экологиялық сақтандыру энергополитике және саясат қоршаған ортаны қорғау.
Оқыту нәтижесі: Теориялық негіздерін білу энергетикалық менеджмент. Білу қарауға
энергетикалық менеджмент ерекше түрі ретінде басқару, қажетті экономикалық жағынан өз бетінше
буынға энергопроизводства нарықтық экономика жүйесін білдіретін икемді, таптырмас
экономикалық басқару. Білу дұрыс бағдарлай негіздері энергетикалық менеджмент үйрену болжау әр
түрлі мәселелер қарастырылуы мүмкін салдары олардың пайда болуы.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EM 4221 Энергетический менеджмент
Пререквизиты: Экономическая теория, Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии,
Системы производства и распределения энергоносителей, Энергоносители и их применение
Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности
Цель изучения: Изучение теоретических основ и категориально-понятийного аппарата
энергополитики и политики окружающей среды, а также овладение практическими навыками по
применению элементов и принципов энергополитики и политики окружающей среды.
Краткое содержание курса: Введение. История и развитие энергетического менеджмента.
Концепция энергетического менеджмента. Экономическое обеспечение энергетического
менеджмента. Энергетический менеджмент и рыночная экономика в электроэнергетике. Рынок в
системе энергетического менеджмента. Основные принципы энергетического маркетинга. Маркетинг
и экология. Экологическое лицензирование в энергополитике и политике окружающей среды.
Экологическое страхование в энергополитике и политике окружающей среды.
Результаты обучения: Знание теоретических основ энергетического менеджмента. Умение
рассматривать энергетический менеджмент как особый вид управления, необходимый экономически
самостоятельному звену энергопроизводства в рыночной экономике и представляющий собой
систему гибкого, предприимчивого экономического управления. Умение правильно ориентироваться
в основах энергетического менеджмента, научиться предвидеть различные проблемы и
предусматривать возможные последствия при их возникновении.
Руководитель программы: Острянина Т.К.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhES 4309 Жылу электр станциялары
Пререквизиттері: Жылу энергетикасының жүйелері мен энерго қолданушылары, Жылу
құрылғылар жүйесінің энерго қолданысы, Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
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Оқу мақсаты: Студенттерде туралы түсініктерін аралас электр энергиясын өндіру және жылу
ЖЭО типті электр станцияларының түрі бойынша энергия өндіру
Курстың қысқаша мазмұны: Құрылымы мен жұмыс істеуі қазіргі заманғы ЖЭС. Құрылымы мен
жұмыс істеуі қазіргі заманғы ЖЭО. Құрылғы қазіргі заманғы бу турбина. Бу-газ қондырғылары,
электр станциялары. Шетелдік классикалық бу-турбиналық энергия блоктар жаңа буын. Техникалық
жаңарту стратегиясы жылу энергетикасы. Стратегия ресурсын ұзарту және қайта жаңарту жұмыс
істейтін ЖЭС. Газтурбиналық қондырғы энергия блогын ПМУ-450Т.
Оқыту нәтижесі: Жылу жүйелерін жобалаудың негізгі ұғымдары мен әдістерін білу. Жылу
техникасы проблемаларын шешу әдістерін қолдану. Өнеркәсіптік көлемде электр қуатын және
жылуды өндіру жолдары туралы пікір білдіруге, ЖЭО-да электр энергиясын және жылуды біріктіруді
қалыптастыру саласында кәсіби қарым-қатынасқа дайындық.
Бағдарлама жетекшісі: Какиров Е.С.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TES 4309 Тепловые электрические станции
Пререквизиты: Теплоэнергетические системы и энергоиспользование, Энергоиспользование и
системы теплоэнергоснабжения, Системы производства и распределения энергоносителей.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Формирование у студентов представлений о комбинированной выработке
электроэнергии и тепла на ТЭЦ, типов электростанций по типу выработки энергии.
Краткое содержание курса: Устройство и функционирование современной ТЭС. Устройство и
функционирование современной ТЭЦ. Устройство современных паровых турбин. Парогазовые
установки электростанций. Зарубежные классические паротурбинные энергоблоки нового поколения.
Техническая стратегия обновления теплоэнергетики. Стратегия продления ресурса и реновации
работающих ТЭС. Газотурбинная установка энергоблока ПГУ-450Т.
Результаты обучения: Знание основных понятий и методов проектирования тепловых систем.
Применение методов решения теплотехнических задач. Умение выражать суждения о способах
получения электроэнергии и тепла в промышленных масштабах готовность к профессиональному
общению в области комбинированной выработки электроэнергии и тепла на ТЭЦ.
Руководитель программы: Какиров Е.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhEOG 4309 Жылу электр орталығы және гидроэлектростанциялары
Пререквизиттері: Жылу энергетикасының жүйелері мен энерго қолданушылары, Жылу
құрылғылар жүйесінің энерго қолданысы, Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Студенттерде туралы түсініктерін аралас электр энергиясын өндіру және жылу
ЖЭО типті электр станцияларының түрі бойынша энергия өндіру
Курстың қысқаша мазмұны: Графика электр жүктемесінің энергия. Құрылымы
генерациялайтын қуаттарды энергия. Технологиялық схемалар мен процестер жылу электр
станцияларында. Ауыспалы режимдер мен сенімділігі металл. Бу қазандары. Бу турбина. Электр
жабдығының жұмыс режимі ЖЭС. Су электр станциялары.
Оқыту нәтижесі: Білу технологиялық процестерді электр энергиясын ЖЭС және ГЭС. Білу
техникалық шектеулер жабдықтың жұмысындағы. Білу технологиялық схемаларын электр және
жылу энергиясын өндіру. Анықтай білу параметрлері, термодинамикалық циклдар мен
көрсеткіштерін, жылу үнемділігі. Талдай білу сандық әсері әр түрлі факторлардың тиімділігі
көздерінің орталықтандырылған өндіру.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TG 4309 Теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции
Пререквизиты: Теплоэнергетические системы и энергоиспользование, Энергоиспользование и
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системы теплоэнергоснабжения, Системы производства и распределения энергоносителей.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Формирование у студентов представлений о комбинированной выработке
электроэнергии и тепла на ТЭЦ, типов электростанций по типу выработки энергии
Краткое содержание курса: Графики электрической нагрузки энергосистем. Структура
генерирующих мощностей энергосистем. Технологические схемы и процессы на тепловых
электростанциях. Переменные режимы и надежность металла. Паровые котлы. Паровые турбины.
Режимы работы электрооборудования ТЭС. Гидроэлектростанции.
Результаты обучения: Знание технологических процессов выработки электроэнергии на ТЭС и
ГЭС. Знание технических ограничений в работе оборудования. Знание технологических схем
производства электрической и тепловой энергии. Умение определять параметры термодинамических
циклов и показателей тепловой экономичности. Умение анализировать количественное влияние
различных факторов на экономичность источников централизованного производства
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhEZhZh 4310 Жылу энергетика жүйелерін жобалау
Пререквизиттері: Жылу энергетикасының жүйелері мен энерго қолданушылары, Жылу
құрылғылар жүйесінің энерго қолданысы, Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату,
Қуат қөздері және оларды қолдануы.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Туралы білімді қалыптастыру жылумен жабдықтау жүйелерінде-тармақшасы және
тұрғын үй-коммуналдық сектор танысу, құрамы мен құрылымы теплотехнологического өндіру, жылу
тұтыну сипаттамалары ПП технологиялық мұқтаждарға, жылытуға, желдетуге және ыстық сумен
қамтамасыз ету.
Курстың қысқаша мазмұны: Жылу беру жүйелерінің классификациясы. Ыстық су
қазандығының жылу диаграммасы. Ядролық жылу электр станциясының жылу дайындаушы
схемасы. Конденсатты электр станцияларының тиімділігі. ЖЭО-да жылу тиімділігі және отын
шығыны. Электр және жылу энергиясының аралас және жеке өндірісін салыстыру. Жылу беру
жүйелерінің жылу тұтынушыларының сипаттамасы. Жылу тұтыну. Жылулық жүктемелер. Жылу
беру жүйелерінің жылу жүктемесінің кестесі. ЖЭО-дағы жылу желісінің схемалары.
Оқыту нәтижесі: Білу және түсіну негізгі түсініктері мен әдістерін жобалау жылу жүйелері.
Әдістерін қолдану шешім жылу-техникалық міндеттерді. Білу, білдіру туралы пікір жолдары алға
қойылған міндеттерді шешу. Білу қоюға проблемалық міндеттерді талдау үшін физикалық және
химиялық процестерді жылутехнологиялық құрылғыларда.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PTS 4310 Проектирование теплоэнергетических систем
Пререквизиты: Теплоэнергетические системы и энергоиспользование, Энергоиспользование и
системы теплоэнергоснабжения, Системы производства и распределения энергоносителей,
Энергоносители и их применение
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Формирование знаний о системах теплоснабжения ПП и жилищнокоммунального сектора, ознакомление с составом и структурой теплотехнологического
производства, характеристиками теплопотребления ПП на технологические нужды, отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение.
Краткое содержание курса: Классификация систем теплоснабжения.
Тепловая схема
водогрейной котельной. Схема теплоподготовительной установки атомной ТЭЦ. КПД
конденсационных электростанций. Тепловая экономичность и расход топлива на ТЭЦ. Сравнение
комбинированного и раздельного производства электрической и тепловой энергии. Характеристика
потребителей теплоты систем теплоснабжения. Тепловое потребление. Тепловые нагрузки. Графики
тепловых нагрузок систем теплоснабжения. Схемы подогрева сетевой воды на ТЭЦ
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Результаты обучения: Знание и понимание основных понятий и методов проектирования
тепловых систем. Применение методов решения теплотехнических задач. Умение выражать
суждения о путях решения поставленной задачи. Умение ставить проблемные задачи для анализа
физических и химических процессов, происходящих в теплотехнологических установках.
Руководитель программы: Анисимова Я.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhKZh 4310 Жылу құрылғылар жүйесі
Пререквизиттері: Жылу энергетикасының жүйелері мен энерго қолданушылары, Жылу
құрылғылар жүйесінің энерго қолданысы, Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату,
Қуат қөздері және оларды қолдануы.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: сатып алу үшін мамандардың құзыреттілігін байланысты мәселелер бойынша
әзірлеумен және жұмыс істеуіне қазіргі заманғы көздері мен жүйелерін жылумен жабдықтау
кәсіпорындарының аясында белгіленген талаптарды қолданыстағы МЕМЛЕКЕТТІК ВПО.
Курстың қысқаша мазмұны: Жылулық тұтыну. Жылумен жабдықтау жүйелерінде
пайдаланылатын жылу генерациясының көздері жылумен жабдықтау жүйелері орталықтандырылған
жылумен жабдықтау жүйелерін реттеу режимдері.Гидравликалық есебі жылу желілерінің жылу -.
Жылу желілерінің гидравликалық режимі. Жабдық жылу пункттерін (қосалқы станциялар). Жылу
желілерінің жабдықтары. Жылу есептеу. Жылу жүйелерін пайдалану.
Оқыту нәтижесі: Мақсатын білу, құрылымын, жіктеу көздерін генерациялау жылу жүйелерінде
пайдаланылатын жылумен жабдықтау. Білу, құрылымын, жіктелуін жылумен жабдықтау жүйелерін.
Жіктелуін жылу жүктемелерінің және оларды айқындау тәсілдері. Анықтай білу жылу жүктемесі
желілік судың шығыны. Жасай білу гидравликалық есебі жылу желілерінің құрумен
пьезометрического графика. Жүзеге асыра білу қосылу абоненттің режиміне қысым жылу
желілеріндегі. Иелену есептеу әдістемелеріне анықтау жылу жүктемелерінің және есептік су
шығынын жобалау үшін жылумен жабдықтау жүйелерін; есептеу әдістемелеріне арналған
графиктерін реттеу жүктеме.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
IST 4310 Источники систем теплоснабжения
Пререквизиты: Теплоэнергетические системы и энергоиспользование, Энергоиспользование и
системы теплоэнергоснабжения, Системы производства и распределения энергоносителей,
Энергоносители и их применение
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: приобретение специалистами компетенций по вопросам связанным с разработкой
и функционированием современных источников и систем теплоснабжения предприятий в рамках
требований установленных действующими ГОС ВПО.
Краткое содержание курса: Тепловое потребление. Источники генерации тепла, используемые в
системах
теплоснабжения
Системы
теплоснабжения
Режимы
регулирования
систем
централизованного теплоснабжения. Гидравлический расчет тепловых сетей. Гидравлический режим
тепловых сетей. Оборудование тепловых пунктов (подстанций). Оборудование тепловых сетей.
Тепловой расчет. Эксплуатация тепловых сетей.
Результаты обучения: Знание назначения, структуры, классификации источников генерации
тепла, используемых в системах теплоснабжения. Знать назначение, структуру, классификацию
систем теплоснабжения. Знать классификацию тепловых нагрузок и способы их определения.
Умение определять тепловые нагрузки, расход сетевой воды. Умение выполнять гидравлический
расчет тепловых сетей с построением пьезометрического графика. Умение осуществлять
подключение абонента в зависимости от режима давлений в тепловых сетях. Владение методиками
расчета определения тепловых нагрузок и расчетного расхода воды для проектирования систем
теплоснабжения; методиками расчета для построения графиков регулирования нагрузок.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.

255

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EK 4311 Еңбекті қорғау
Пререквизиттері: Қазақ (орыс) тілі, Жылу энергетикада және жылу технологияларда энергияны
үнемдеу, Жылумасса алмасу.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: «Еңбекті қорғау» пәнінің негізгі мақсаты: қауіпсіздіктің,зиянсыздықтың негіздерін
және жұмыскердің барынша өнімділігін қамтамасыз етудің еңбек жағдайларын бағалаудың теориялық
және практикалық негіздерін менгерген мамандарды дайарлау.
Курстың қысқаша мазмұны: Өндірісте еңбек қорғауды, еңбек қорғау-дың әлеуметтік және
экономикалық мәселелері бойынша басқару жұйесін, негізгі зиянды және қауіпті өндірістік
факторлардың сипаттамасын біліуі; кауіпті және зиянды өндірістік факторла-рды өлшеуге және
бақылауға арналған аспаптарды,аппаратуралар мен жабдықт-арды қолдану әдістерінен тәжрибелері
болу.
Оқыту нәтижесі: Адам қоршаған орта қауіп, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы Қазақстан
Республикасының негізгі заңдарын және нормативтік құжаттарды білу. төтенше сипаттағы жағдайды
шешу нақты әдісін таңдау және қолдану тұжырымдау және негіздеу қабілетті болуы. Құтқару және
басқа да шұғыл операцияларды жоспарлау және қатысу дағдылары болу керек.
Бағдарлама жетекшісі:Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OT 4311 Охрана труда
Пререквизиты: Казахский (русский) язык, Энергосбережение в теплоэнергетике и
теплотехнологии, Тепломассообмен.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Формирование систематических знаний в области охраны труда, а так же
приобретение навыков создания безопасных и безвредных условий труда и жизнедеятельности.
Краткое содержание курса: Введение. Правовые и нормативные основы охраны труда.
Организационные основы охраны труда. Гигиена труда и производственная санитария. Меры
безопасности при монтаже и эксплуатации производственного оборудования. Пожарная
безопасность.
Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен знатьосновные
законы РК и нормативные документы в области охраны труда, опасности среды обитания человека;
уметь разрабатывать мероприятия по повышению охраны труда на производстве.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EKOTK 4311 Еңбекті қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі
Пререквизиттері: Қазақ (орыс) тілі, Жылу энергетикада және жылу технологияларда энергияны
үнемдеу, Жылумасса алмасу.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету үшін теориялық және практикалық
дағдыларын алу өмірі мен денсаулығына қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы білім, сондай-ақ
ие.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе.Тіршілік әрекетінін кауіпсіздігі саласындағы заңды және
құқықтық актілер. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қорғаныстын (АҚ)
міндеттері, құру және жұмыс істеу принциптері. Қауіпті және зиянды факторларды
жіктеу.Радиациялық және химиялык кауіптілік.Техносферанын және техносфералык кауіпсіздіктін
казіргі күйі.Адамды жэне мекендеу ортасынан табиги және техногенді текті зиянды және кауіпті
факторлардан корғау.Әр түрлі сипатты төтенше жағдайларды жіктеу. Төтенше жагдайларда
экономика объектілерінің жумыс істеу түрақтылыгы.Төтенше жагдайларда халықты корғаудын
негізгі принциптері мен тәсілдері.Жаппай жою каруынан корғау.
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Оқыту нәтижесі: Адам қоршаған орта қауіп, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы Қазақстан
Республикасының негізгі заңдарын және нормативтік құжаттарды білу. төтенше сипаттағы жағдайды
шешу нақты әдісін таңдау және қолдану тұжырымдау және негіздеу қабілетті болуы. Құтқару және
басқа да шұғыл операцияларды жоспарлау және қатысу дағдылары болу керек.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OTBZh 4311 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
Пререквизиты: Казахский (русский) язык, Энергосбережение в теплоэнергетике и
теплотехнологии, Тепломассообмен.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Получение знаний в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда, а
так же получение теоретических и практических навыков обеспечения безопасных условий труда.
Краткое содержание курса: Введение. Законодательные и правовые акты в области безопасности
жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования гражданской обороны (ГО) в
Республике Казахстан. Классификация опасных и вредных факторов. Радиационная и химическая
опасность. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Защита человека и
среды обитания от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения.
Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость функционирования
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы защиты населения в
чрезвычайных ситуациях. Защита от оружия массового поражения.
Результаты обучения: Знать основные законы РК и нормативные документы в области
безопасности жизнедеятельности, опасности среды обитания человека. Уметь сформулировать и
обосновать выбор и применение определенного способа решения той или иной ситуации
чрезвычайного характера. Иметь: навыки планирования и участия в проведении спасательных и
других неотложных работ.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
IE 4312 Иженерлік экология
Пререквизиттері: Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату, Қуат қөздері және
оларды қолдануы.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Экологияның негізгі ұғымдарын студенттермен таныстыру, экология,
жаратылыстану ғылымдары мен экономика арасындағы өзара байланыс пен өзара байланысты
көрсету, өндірістік процестерді инжинирингтік және экологиялық қолдауға қатысты қажетті
идеяларды беру және әкімшілік аппараттың ой-пікірлерін экологияландыру.
Курстың қысқаша мазмұны: биосфераның құрамдас бөліктерінің өзара әрекеттестігінің негізгі
заңдылықтары және адамның экономикалық белсенділігіне әсері, әсіресе табиғатты басқаруды
күшейту контекстінде қоғам мен биосфера арасындағы қарым-қатынаста практикалық мәселелерді
шешу үшін қажет.
Оқыту нәтижесі: Ұғыну бірлігі, адам мен табиғат және қажеттілігі қоршаған ортаны қорғау.
Қолдану теориялық негіздерін экология, негізгі түсініктер және қазіргі заманғы тұжырымдамасы,
құрылымдық-функционалдық ерекшеліктері, заңдылықтары, өмір сүруі мен дамуының аса маңызды
статикалық және динамикалық сипаттамалары биосистем надоргазменного дәрежесінен, әдістәсілдер, бағалау және нормалау қоршаған ортаның жай-күйін. Жеткізе алатын пайымдаулар
бойынша ықтимал экологиялық салдарын бұзған жағдайда, тепе-теңдік жүйесі "Қоғам-Табиғат".
Ұйымдастыра білу орындауға экологиялық талдау және бағалау экологиялық жағдай өндірісте.
Бағдарлама жетекшісі:Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандарттау және азық-түлік технологиясы
IE 4312 Инженерная экология
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Пререквизиты: Системы производства и распределения энергоносителей, Энергоносители и их
применение
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Познакомить студентов с основными понятиями по экологии, показать
взаимосвязь и взаимозависимость между экологией, естественными науками и экономикой, дать
необходимые представления об инженерно-экологическом обеспечении производственных процессов
и дальнейшей экологизацией мышления управленческого аппарата.
Краткое содержание курса: основные закономерности взаимодействия компонентов биосферы и
последствий вмешательства хозяйственной деятельности человека, особенно в условиях
интенсификации природопользования необходимо для решения практических задач в свете
взаимоотношений общества и биосферы.
Результаты обучения:Осознание единства человека и природы и необходимости охраны
окружающей среды. Применение теоретических основ экологии, её основные понятия и современные
концепции, структурно-функциональные особенности, закономерности существования и развития,
важнейшие статические и динамические характеристики биосистем надоргазменного ранга, подходы
и методы оценки и нормирования состояния окружающей среды. Умение выражать суждения по
вопросам возможных экологических последствий при нарушении равновесия в системе «ОбществоПрирода». Умение организовать выполнение экологического анализа и оценки экологической
ситуации на производстве.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандартизация и пищевые технологии
KOFXP 4312 Қоршаған ортаның физика - химиялық процесстері
Пререквизиттері: Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату, Қуат қөздері және
оларды қолдануы.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: меңгеруі процестерді айналдыру заттардың ӛзгеруімен қатар жүретін химиялық
және физикалық қасиеттерін, олардың өзгеріп техносфера.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе "курсы Физика-химиялық процестер қоршаған ортаны
қорғау". Негізгі физикалық-химиялық процестер негізінде жатқан қоршаған ортаны қорғау.
Физикалық-химиялық негіздерін қорғау атмосфера шығарындыларының зиянды заттар.
Термокаталитическое залалсыздандыру өнеркәсіптік шығарындылар. Ион алмасты-рушылық тазарту
газ шығарындылары.
Оқыту нәтижесі: Білу кәсіби пайдалану қазіргі заманғы жабдықтар мен аспаптарды Білу
әзірлеуге техникалық тапсырмаларды жобалау және стандартты емес жабдықтар. Талдай білу
технологиялық процестер арттыру мақсатында соғады энерго - ресурстарды үнемдеу. Бағалай білу
экономикалық тиімділігін технологиялық процестер, оларды экологиялық қауіпсіздік. Қабілеті болуы
мүмкін іс-шараларды әзірлеу бойынша шикізатты кешенді пайдалану, ауыстыру тапшы материалдар.
Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандарттау және тағам технологиясы
FXPOS 4312 Физико-химические процессы окружающей среды
Пререквизиты: Системы производства и распределения энергоносителей, Энергоносители и их
применение
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: освоение студентами процессов превращения веществ, сопровождающихся
изменением химических и физических свойств, при которых меняется техносфера.
Краткое содержание курса: Введение в курс «Физико-химические процессы защита
окружающей среды». Основные физико-химические процессы, лежащие в основе защиты
окружающей среды. Физико-химические основы защита атмосферы от выбросов вредных веществ.
Термокаталитическое обезвреживание промышленных выбросов. Ионообменная очистка газовых
выбросов.
Результаты обучения: Знание профессиональной эксплуатации современного оборудования и
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приборов Умение разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление
нестандартного оборудования. Умение анализировать технологические процессы с целью повышения
показателей энерго- ресурсосбережения. Умение оценивать экономическую эффективности
технологических процессов, их экологической безопасности. Иметь способность разрабатывать
мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандартизация и пищевые технологии
SЕ 4313 Саланың экономикасы
Пререквизиттері: Математика I, Математика II, Жылу энергетикада және жылу технологияларда
энергияны үнемдеу, Жылу энергетикасының жүйелерінің сенімі.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Зерттеу экономикалық құбылыстар мен процестерді кәсіпорында
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Конструктивті орындау, модельдер, параметрлері және
сипаттамалары, элементтердің ЭЭЖ. Модельдеу және талдау жұмыс режимін, қарапайым
схемаларын электр желілері. Модельдеу режимдерін күрделі схемаларын, электр желілері. Қуаттар
балансы және жиілікті реттеу ЭЭЖ. Электр тораптарында кернеуді реттеу. Арттыру электр
тораптары жұмысының үнемділігін.
Оқыту нәтижесі: Білу және түсіну экономикалық құбылыстар мен процестерді кәсіпорында.
Алған білімдерді қолдану әдістерін пайдалана отырып, аналитикалық, инженерлік және
басқарушылық қызметтің кәсіпорында. Жеткізе алатын пайымдаулар экономикалық даму мәселелері
жөніндегі кәсіпорындар. Сатып коммуникативтік қабілетін пайдалану мақсатында алған білімдерін
қызметінің тиімділігін арттыру үшін кәсіпорынның сүйене отырып, ғылыми теориялық және
тәжірибелік әдістері.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
EO 4313 Экономика отрасли
Пререквизиты: Математика I, Математика II, Энергосбережение в теплоэнергетике и
теплотехнологии, Надежность теплоэнергетических систем.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Изучение экономических явлений и процессов, происходящих на предприятии.
Краткое содержание курса: Основы экономики. Конъюнктура и инфраструктура рынка.Отрасль
в условиях рынка. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект рыночной экономики.
Производственная структура организации (предприятия). Экономический анализ и бизнеспланирование. Финансы предприятия. Инновационная и инвестиционная политика. Трудовые
ресурсы, их эффективность. Оплата труда.Запасы и показатели эффективности их
использования.Издержки производства и обращения. Планирование деятельности организации
(предприятия). Ценообразование, себестоимость и валовой доход . Прибыль и рентабельность.
Маркетинговая деятельность организации (предприятия). Налоговая система. Внешнеэкономическая
деятельность
Результаты обучения: Знание и понимание экономических явлений и процессов, происходящих
на предприятии. Применение полученных знаний с использованием методов аналитической,
инженерной и управленческой деятельности на предприятии. Умение выражать суждения по
вопросам экономического развития предприятия. Приобрести коммуникативные способности с
целью использования полученных знаний для повышения эффективности деятельности предприятия,
опираясь на научные теоретические и практические методы.
Руководитель программы: Субботина Е.И.
Кафедра: Экономики и менеджмент
KEM 4313 Кәсіпорын экономикасы және менеджмент
Пререквизиттері: Математика I, Математика II, Жылу энергетикада және жылу технологияларда
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энергияны үнемдеу, Жылу энергетикасының жүйелерінің сенімі.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Зерттеу экономикалық құбылыстар мен процестерді кәсіпорында.
Курстың қысқаша мазмұны: Ұғымы экономика және кәсіпорындағы менеджмент. Кәсіпорын
негізгі ретінде шаруашылық жүргізуші субъектісі. Шығындар, өндіріс көлемі және өнімді өткізу
кәсіпорын. Кәсіпорынның негізгі қорлары. Айналым қорлары және айналым құралдары.
Кәсіпорынның кадрлары. Кадрларды басқару. Өндірісінің экономикалық тиімділігі кәсіпорын.
Инвестициялар кәсіпорын.
Оқыту нәтижесі: Білу экономикалық құбылыстар мен процестерді кәсіпорында әдістерін тиімді
басқару кәсіпорын (фирма) қолдану әдістерін талдау, бағалау өзара іс-қимыл кәсіпорындар
экономиканың түрлі секторларында есептеу қаржылық нәтижелері кәсіпорын. Жеткізе алатын
пайымдаулар экономикалық даму мәселелері жөніндегі кәсіпорындар. Іс жүзінде қолдана білу
дағдысын, алған білімдерін экономиканың әр түрлі салаларындағы қызметтің тиімділігін арттыру
үшін кәсіпорынның сүйене отырып, ғылыми теориялық және тәжірибелік әдістері. Білу түрлендіруге
алған экономикалық білімдерін жаңа контекст.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
EPM 4313 Экономика предприятия и менеджмент
Пререквизиты: Математика I, Математика II, Энергосбережение в теплоэнергетике и
теплотехнологии, Надежность теплоэнергетических систем.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Изучение экономических явлений и процессов, происходящих на предприятии.
Краткое содержание курса: Понятие экономики и менеджмента на предприятии. Предприятие
как основной субъект хозяйствования. Издержки, объем производства и сбыта продукции на
предприятии. Основные фонды предприятия. Оборотные фонды и оборотные средства предприятия.
Кадры предприятия. Управление кадрами. Экономическая эффективность производства на
предприятии. Инвестиции на предприятии.
Результаты обучения: Знание экономических явлений и процессов, происходящих на
предприятии, методов эффективного управления предприятием (фирмой) применение методов
анализа, оценки взаимодействия предприятия в различных секторах экономики и расчета
финансовых результатов предприятия. Умение выражать суждения по вопросам экономического
развития предприятия. Умение практически применять полученные знания в различных сферах
экономики для повышения эффективности деятельности предприятия, опираясь на научные
теоретические и практические методы. Умение модифицировать полученные экономические знания в
новом контексте.
Руководитель программы: Субботина Е.И.
Кафедра: Экономикии менеджмент
TPKAZhK 4220 Теплотехникалық процестер мен құрылғыларда автоматтандырылган
жүйемен қолдану
Пререквизиттері: Математика I, Қазақ (орыс) тілі, Техникалық термодинамика, Жылумасса
алмасу, Автоматтық басқарудың теориясы.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Жүйелік білімді қалыптастыру саласында автоматтандырылған басқару жүйелерін
жылумен жабдықтау, түрлі өндірістер, сондай-ақ автоматтандырылған ақпараттық-басқарушы
жүйелердің әр түрлі мақсаттағы автоматтандырылған жүйелер қабылдау, өңдеу және деректерді
берудің түрлі мақсаттағы.
Курстың қысқаша мазмұны: Математикалық сипаттамасы статикалық және динамикалық
сипаттамаларын басқару объектілерін энергия қондырғыларының. Алу әдістері статикалық және
динамикалық сипаттамаларын объектілерін басқару. Статистикалық әдістер орналасқан сызықты
объектілердің
динамикалық сипаттамаларын. Идентификациялау әдістері динамикалық
сипаттамасының айтарлықтай сызықты емес объектілер. Есептеу автоматты басқару жүйелерінің
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Таңдау реттеуіштің параметрлері және оның параметрлерін автоматты жүйесінде тұрақтандыру
бойынша жеңілдетілген динамикалық сипаттамалары нысан.
Оқыту нәтижесі: Физикалық қағидаттарын білу, осылар қазіргі заманғы құрылғылары мен
элементтері, олардың жіктелуі мен сипаттамалары. Дұрыс таңдап білу ерекшеліктері мен
параметрлері элементтерін және құрылғыларын автоматтандыру және басқару жүзеге асыру; жүйелік
талдау, техникалық жүйелер, технологиялық процестерді және өндірістерді жеткізе алатын
пайымдаулар мәселелері бойынша автоматтандыру технологиялық процесті ұйымдастыра білу
басқармасы автоматтандырылған жүйесіне сүйене отырып, ғылыми көзқарас.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ASUTPU 4220 Автоматизированные системы управления теплотехнологическими
процессами и установками
Пререквизиты: Математика I, Казахский (русский) язык, Техническая термодинамика,
Тепломассообмен, Теория автоматического управления.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Формирование систематических знаний в области автоматизированных систем
управления теплоснабжения различных производств, а так же автоматизированных информационноуправляющих систем различного назначения, автоматизированных систем приема, обработки и
передачи данных различного назначения.
Краткое содержание курса: Математическое описание статических и динамических
характеристик объектов управления энергоустановок. Методы получения статическихи динамических
характеристик объектов управления. Статистические методы нахождения динамических
характеристик линейных объектов. Методы идентификации динамических характеристик
существенно нелинейных объектов. Расчетсистемавтоматическогоуправления Выборрегулятора
ипараметров
егонастроек
в
системе
автоматическойстабилизациипоупрощеннымдинамическимхарактеристикамобъекта.
Результаты обучения: Знание физических принципов, на которой строятся современные
элементы и устройства, их классификация и характеристики. Правильно выбирать и знать
особенности и параметры элементов и устройств автоматизации и управления; осуществлять
системный анализ технических систем, технологических процессов и производств умение выражать
суждения по вопросам автоматизации технологического процесса умение организовать управление
автоматизированной системой, опираясь на научный подход.
Руководитель программы: Войцеховская О.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhEZhAR 4220

Жылу энергетикалық жүйелерді автоматтық реттеу

Пререквизиттері: Математика I, Қазақ (орыс) тілі, Техникалық термодинамика, Жылумасса
алмасу, Автоматтық басқарудың теориясы.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Жүйелік білімді қалыптастыру саласындағы автоматты реттеу жылуэнергетикалық
жүйелер әр түрлі өндірістерді, сондай-ақ автоматтандырылған ақпараттық-басқарушы жүйелердің әр
түрлі мақсаттағы.
Курстың қысқаша мазмұны: Туралы жалпы мәліметтер технологиялық процестің
автоматтандыру ЖЭС. Негізгі ЖЭС. Парогенератор объектісі ретінде реттеу. Реттеуші органдар мен
атқарушы механизмдер. Реттегіштер. Негізгі заңдар реттеу. Құрылымдық схемалары, реттеу
атқарушы механизмдер әр түрлі типті.
Оқыту нәтижесі: Білу, қазіргі заманғы құрылғылары мен элементтері, олардың жіктелуі мен
сипаттамалары. Қолдану жүйелік талдау, техникалық жүйелер, технологиялық процестерді және
өндірістерді дұрыс таңдай білуге, ерекшеліктері және параметрлері элементтерін және
құрылғыларын, автоматтандыру және басқару. Жеткізе алатын пайымдаулар мәселелері бойынша
технологиялық процестің автоматтандыру. Ұйымдастыра білу басқармасы автоматтандырылған
жүйесіне сүйене отырып, ғылыми көзқарас. Білу өзгертуге білу технологиялық негіздерін өндіру.

261

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ARTS 4220 Автоматическое регулирование теплоэнергетических систем
Пререквизиты: Математика I, Казахский (русский) язык, Техническая термодинамика,
Тепломассообмен, Теория автоматического управления.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Формирование систематических знаний в области автоматического
регулирования теплоэнергетических систем различных производств, а так же автоматизированных
информационно-управляющих систем различного назначения.
Краткое содержание курса: Общие сведения об автоматизации технологического процесса на
ТЭС. Основные системы ТЭС. Парогенератор как объект регулирования. Регулирующие органы и
исполнительные механизмы. Регуляторы. Основные законы регулирования. Структурные схемы
регуляторов с исполнительными механизмами различных типов.
Результаты обучения: Знание современные элементы и устройства, их классификация и
характеристики. Применять системный анализ технических систем, технологических процессов и
производств, правильно выбирать и знать особенности и параметры элементов и устройств
автоматизации и управления. Умение выражать суждения по вопросам автоматизации
технологического процесса. Умение организовать управление автоматизированной системой,
опираясь на научный подход. Умение модифицировать знание технологических основ производства.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ESES 4221 Энергетикалық саясат және экологиялық саясат
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Жылуэнергетика және жылутехнологиядағы энергия
үнемдеу, Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату, Қуат қөздері және оларды қолдануы
Постреквизиттері: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
Оқу мақсаты: Теориялық негіздерін және категориялық-түсініктік аппаратын энергополитики
және саясат қоршаған ортаны қорғау, сондай-ақ қолдану бойынша тәжірибелік дағдыларды меңгеру
принциптері мен элементтерін энергополитики және саясат қоршаған ортаны
Курстың қысқаша мазмұны: История, сущность и развитие энергополитики и политики
окружающей среды. Концепция энергополитики и политики окружающей среды. Экономи¬ческое
обеспечение энергопо-литики и политики окружающей среды. Экология и рыночная экономика в
электроэнергетике. Рынок и экологическая безопасность в системе энерге¬тического менеджмента.
Основные принципы экологического маркетинга. Маркетинг және экология. Экологиялық
лицензиялау энергополитике және саясат қоршаған ортаны қорғау. Экологиялық сақтандыру
энергополитике және саясат қоршаған ортаны қорғау.
Оқыту нәтижесі: Білу ұйымдастыру нысандары бизнес ауыл шаруашылық өндірісінде,
ерекшеліктерін, басқару қызметін ұйымдастыру мен негізгі функциялары менеджмент. Өзінің
пайымдауды басқару тиімділігі туралы әр түрлі құрылымдарында энергополитики және саясат
қоршаған ортаны қорғау және тиімділігі туралы жылу энергетикасы. Ұйымдастыра білу
энергополитику саясатын қоршаған орта және тиісті оған жүйесіне энергетикалық менеджмент.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EPOS 4221 Энергополитика и политика окружающей среды
Пререквизиты: Экономическая теория, Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии,
Системы производства и распределения энергоносителей, Энергоносители и их применение
Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности
Цель изучения: Изучение теоретических основ и категориально-понятийного аппарата
энергополитики и политики окружающей среды, а также овладение практическими навыками по
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применению элементов и принципов энергополитики и политики окружающей среды
Краткое содержание курса: История, сущность и развитие энергополитики и политики
окружающей среды. Концепция энергополитики и политики окружающей среды. Экономическое
обеспечение энергополитики и политики окружающей среды. Экология и рыночная экономика в
электроэнергетике. Рынок и экологическая безопасность в системе энергетического менеджмента.
Основные принципы экологического маркетинга. Маркетинг и экология. Экологическое
лицензирование в энергополитике и политике окружающей среды. Экологическое страхование в
энергополитике и политике окружающей среды.
Результаты обучения: Знание организационных форм бизнеса в сельскохозяйственном
производстве, особенностей управленческой деятельности в организации и основной функции
менеджмента. Иметь свое суждение об эффективности управления в различных формированиях
энергополитики и политики окружающей среды и об эффективности теплоэнергетики. Умение
организовать энергополитику и политику окружающей среды и соответствующую ей систему
энергетического менеджмента.
Руководитель программы: Подвальный В.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EM 4221 Энергетикалық менеджмент
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Жылуэнергетика және жылутехнологиядағы энергия
үнемдеу, Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату, Қуат қөздері және оларды қолдануы
Постреквизиттері: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
Оқу мақсаты: Теориялық негіздерін және категориялық-түсініктік аппаратын энергополитики
және саясат қоршаған ортаны қорғау, сондай-ақ қолдану бойынша тәжірибелік дағдыларды меңгеру
принциптері мен элементтерін энергополитики және саясат қоршаған ортаны қорғау.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Тарихы мен дамуы, энергетикалық менеджмент.
Тұжырымдамасы энергетикалық менеджмент. Экономикалық қамтамасыз ету энергетикалық
менеджмент. Энергетикалық менеджмент және нарықтық экономика-электр энергетикасы. Нарық
жүйесінде энергетикалық менеджмент. Негізгі принциптері энергетикалық маркетинг. Маркетинг
және экология. Экологиялық лицензиялау энергополитике және саясат қоршаған ортаны қорғау.
Экологиялық сақтандыру энергополитике және саясат қоршаған ортаны қорғау.
Оқыту нәтижесі: Теориялық негіздерін білу энергетикалық менеджмент. Білу қарауға
энергетикалық менеджмент ерекше түрі ретінде басқару, қажетті экономикалық жағынан өз бетінше
буынға энергопроизводства нарықтық экономика жүйесін білдіретін икемді, таптырмас
экономикалық басқару. Білу дұрыс бағдарлай негіздері энергетикалық менеджмент үйрену болжау әр
түрлі мәселелер қарастырылуы мүмкін салдары олардың пайда болуы.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EM 4221 Энергетический менеджмент
Пререквизиты: Экономическая теория, Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии,
Системы производства и распределения энергоносителей, Энергоносители и их применение
Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности
Цель изучения: Изучение теоретических основ и категориально-понятийного аппарата
энергополитики и политики окружающей среды, а также овладение практическими навыками по
применению элементов и принципов энергополитики и политики окружающей среды.
Краткое содержание курса: Введение. История и развитие энергетического менеджмента.
Концепция энергетического менеджмента. Экономическое обеспечение энергетического
менеджмента. Энергетический менеджмент и рыночная экономика в электроэнергетике. Рынок в
системе энергетического менеджмента. Основные принципы энергетического маркетинга. Маркетинг
и экология. Экологическое лицензирование в энергополитике и политике окружающей среды.
Экологическое страхование в энергополитике и политике окружающей среды.
Результаты обучения: Знание теоретических основ энергетического менеджмента. Умение
рассматривать энергетический менеджмент как особый вид управления, необходимый экономически
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самостоятельному звену энергопроизводства в рыночной экономике и представляющий собой
систему гибкого, предприимчивого экономического управления. Умение правильно ориентироваться
в основах энергетического менеджмента, научиться предвидеть различные проблемы и
предусматривать возможные последствия при их возникновении.
Руководитель программы: Острянина Т.К.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhMKKZhPh 4309 Жылуизоляциялық материалдар мен қоршау конструкцияларының
жылу физикасы
Пререквизиттері: Жылутехникалық схемалар мен сызбалар, Жылу технологиясы процестері мен
қондырғылары, жылу алмасу жабдықтарын жобалау және есептеудің негіздері
Постреквизиттері: Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
Оқу мақсаты: Жылу оқшаулағыш материалдарының жалпы сипаттамаларын білу; Термиялық
мәселелерді шешудің жалпы тәсілдерін білу; Оқшаулағыш материалдарды орнатудың әртүрлі
жолдарын білу; Ішкі құрылымдар арқылы жылу шығынын анықтау мүмкіндігі; Жылулық теңгерімін
анықтау мүмкіндігі.
Курстың қысқаша мазмұны: Бөлмедегі жылу шарттары. Бос конвекция Міндетті конвекция.
Бөлмедегі бетіне жалпы жылу беру. Бөлмедегі ауаның жылу балансы. Бөлмеде жалпы жылу беру.
Электротермиялық ұқсастығы әдісімен бөлмедегі жылудың жалпы жылжуын есептеу.
Материалдардың жылу қасиеттеріне әсер ететін факторлар. Адамның қоршаған ортаға жылу
алмасуы.
Оқыту нәтижесі: Құрылыс микроклимат жүйелерін жобалау мен пайдаланудың теориялық
принциптерін және есептеу әдістерін қолдана білу;
ғимараттың жылу, ауаның және ылғалдылық режимдерін, оның ішінде климатологиялық және
микро-климаттық терминологияны анықтайтын түсініктерді білу; материалдар, конструкциялар мен
ғимараттардың элементтері мен жылу және ылғалдылық процестерін анықтайтын шамалардағы
жылу, ылғал мен ауа беру заңдары; ғимараттың барлық элементтерінде жылу мен массаны беру
мәселесін шешуге және шешуге қабілетті
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TMTOK 4309 Теплоизоляционные материалы и теплофизика ограждающих конструкций
Пререквизиты: Теплотехнические схемы и чертежи, Теплотехнологические процессы и
установки, Основы конструкции и расчета теплообменного оборудования
Постреквизиты: Государственный экзамен по специальности
Цель изучения: Знание общих сведений характеристик теплоизоляционных материалов; Знание
общих подходов к решению теплотехнических задач; Знание различных способов монтажа
теплоизоляционных материалов; Умение определять потери тепла через ограждающие конструкций;
Умение определять тепловой баланс.
Краткое содержание курса: Тепловой режим помещения. Свободная конвекция. Вынужденная
конвекция. Общий теплообмен на поверхности в помещении. Тепловой баланс воздуха в помещении.
Общий теплообмен в помещении. Расчет общего теплообмена в помещении методом
электротепловой аналогии. Факторы, влияющие на теплотехнические свойства материалов.
Теплообмен человека с окружающей средой.
Результаты обучения: уметь использовать теоретические положения и методы расчета при
проектировании и эксплуатации систем обеспечения микроклимата здания.
Знать понятия, определяющие тепловой, воздушный и влажностный режимы здания, включая
климатологическую и микроклиматическую терминологию; законы передачи теплоты, влаги, воздуха
в материалах, конструкциях и элементах систем здания и величины, определяющие тепловые и
влажностные процессы;
Уметь формулировать и решать задачи передачи теплоты и массы во всех элементах здания
Руководитель программы: к.т.н, доцент Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
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ZhEOG 4309 Жылу электр орталығы және гидроэлектростанциялары
Пререквизиттері: Жылу энергетикасының жүйелері мен энерго қолданушылары, Жылу
құрылғылар жүйесінің энерго қолданысы, Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Студенттерде туралы түсініктерін аралас электр энергиясын өндіру және жылу
ЖЭО типті электр станцияларының түрі бойынша энергия өндіру
Курстың қысқаша мазмұны: Графика электр жүктемесінің энергия. Құрылымы
генерациялайтын қуаттарды энергия. Технологиялық схемалар мен процестер жылу электр
станцияларында. Ауыспалы режимдер мен сенімділігі металл. Бу қазандары. Бу турбина. Электр
жабдығының жұмыс режимі ЖЭС. Су электр станциялары.
Оқыту нәтижесі: Білу технологиялық процестерді электр энергиясын ЖЭС және ГЭС. Білу
техникалық шектеулер жабдықтың жұмысындағы. Білу технологиялық схемаларын электр және
жылу энергиясын өндіру. Анықтай білу параметрлері, термодинамикалық циклдар мен
көрсеткіштерін, жылу үнемділігі. Талдай білу сандық әсері әр түрлі факторлардың тиімділігі
көздерінің орталықтандырылған өндіру.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TG 4309 Теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции
Пререквизиты: Теплоэнергетические системы и энергоиспользование, Энергоиспользование и
системы теплоэнергоснабжения, Системы производства и распределения энергоносителей.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Формирование у студентов представлений о комбинированной выработке
электроэнергии и тепла на ТЭЦ, типов электростанций по типу выработки энергии
Краткое содержание курса: Графики электрической нагрузки энергосистем. Структура
генерирующих мощностей энергосистем. Технологические схемы и процессы на тепловых
электростанциях. Переменные режимы и надежность металла. Паровые котлы. Паровые турбины.
Режимы работы электрооборудования ТЭС. Гидроэлектростанции.
Результаты обучения: Знание технологических процессов выработки электроэнергии на ТЭС и
ГЭС. Знание технических ограничений в работе оборудования. Знание технологических схем
производства электрической и тепловой энергии. Умение определять параметры термодинамических
циклов и показателей тепловой экономичности. Умение анализировать количественное влияние
различных факторов на экономичность источников централизованного производства
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
GGIZh4310 Ғимараттың және ғимараттың инженерлік жүйелері
Пререквизиттері: Электр машиналары, Электр машиналар мен турбиналар жылу электр
станцияларының.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: «Ғимараттар мен құрылыстың инженерлік жүйелері» пәні болашақ мамандардың
елді мекендерге, газ құбырларына, тұрғын үйлерді жылумен жабдықтауға және осы ғимараттардың
инженерлік жабдықтарын жылумен жабдықтау, сондай-ақ арнайы ғылыми-техникалық әдебиеттерді
пайдалану мүмкіндіктері бойынша теориялық білімдердің негіздері мен практикалық дағдыларды
иеленуге бағытталған.
Курстың қысқаша мазмұны: Қаланың және елді мекендердің елді мекендерін сумен қамтамасыз
ету жүйесі. Су тазарту құрылыстарын басыңыз. Жылу көздері. Орталықтандырылған жылумен
жабдықтау. Ғимараттар мен құрылыстарды жылыту. Қоршаған ортаны қорғау.
Оқыту нәтижесі: Инженерлік желілерді және жылумен жабдықтауды қолданудың белгілері мен
шарттарын білу; инженерлік желілерді, жүйелер мен жабдықтарды есептеудің және жобалаудың
теориялық негіздері; құрылыс техникасының жұмыс істеу принципі, елді мекендерді және қоршаған
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ортаны қорғау ғимараттарын жылумен және газбен қамтамасыз ету.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ISZS 4310 Инженерные системы зданий и сооружений
Пререквизиты: Электрические машины, Электрические машины и турбины тепловых
электростанций.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Дисциплина «Инженерные системы зданий и сооружений» ставит целью
приобретение будущими специалистами основ теоретических знаний и практических навыков в
области теплоснабжения населенных мест, газопровода, теплоснабжения жилых зданий и
инженерного оборудования этих зданий, а также умения пользоваться специальной научнотехнической литературой.
Краткое содержание курса: Системы водоснабжения жилых районов города и населенных
пунктов. Водопроводные очистные сооружения. Источники теплоты. Централизованное
теплоснабжение. Отопление зданий и сооружений. Охрана окружающей среды.
Результаты обучения: Иметь представления о назначенияхи условиях применения инженерных
сетей и теплоснабжения; теоретические основы расчета и проектирования инженерных сетей, систем
и оборудования; принцип работы оборудования зданий, теплогазоснабжения населенных мест и
зданий в условиях охраны окружающей среды.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhKZh 4310 Жылу құрылғылар жүйесі
Пререквизиттері: Жылу энергетикасының жүйелері мен энерго қолданушылары, Жылу
құрылғылар жүйесінің энерго қолданысы, Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату,
Қуат қөздері және оларды қолдануы.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: сатып алу үшін мамандардың құзыреттілігін байланысты мәселелер бойынша
әзірлеумен және жұмыс істеуіне қазіргі заманғы көздері мен жүйелерін жылумен жабдықтау
кәсіпорындарының аясында белгіленген талаптарды қолданыстағы МЕМЛЕКЕТТІК ВПО.
Курстың қысқаша мазмұны: Жылулық тұтыну. Жылумен жабдықтау жүйелерінде
пайдаланылатын жылу генерациясының көздері жылумен жабдықтау жүйелері орталықтандырылған
жылумен жабдықтау жүйелерін реттеу режимдері.Гидравликалық есебі жылу желілерінің жылу -.
Жылу желілерінің гидравликалық режимі. Жабдық жылу пункттерін (қосалқы станциялар). Жылу
желілерінің жабдықтары. Жылу есептеу. Жылу жүйелерін пайдалану.
Оқыту нәтижесі: Мақсатын білу, құрылымын, жіктеу көздерін генерациялау жылу жүйелерінде
пайдаланылатын жылумен жабдықтау. Білу, құрылымын, жіктелуін жылумен жабдықтау жүйелерін.
Жіктелуін жылу жүктемелерінің және оларды айқындау тәсілдері. Анықтай білу жылу жүктемесі
желілік судың шығыны. Жасай білу гидравликалық есебі жылу желілерінің құрумен
пьезометрического графика. Жүзеге асыра білу қосылу абоненттің режиміне қысым жылу
желілеріндегі. Иелену есептеу әдістемелеріне анықтау жылу жүктемелерінің және есептік су
шығынын жобалау үшін жылумен жабдықтау жүйелерін; есептеу әдістемелеріне арналған
графиктерін реттеу жүктеме.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
IST 4310 Источники систем теплоснабжения
Пререквизиты: Теплоэнергетические системы и энергоиспользование, Энергоиспользование и
системы теплоэнергоснабжения, Системы производства и распределения энергоносителей,
Энергоносители и их применение
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
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Цель изучения: приобретение специалистами компетенций по вопросам связанным с разработкой
и функционированием современных источников и систем теплоснабжения предприятий в рамках
требований установленных действующими ГОС ВПО.
Краткое содержание курса: Тепловое потребление. Источники генерации тепла, используемые в
системах
теплоснабжения
Системы
теплоснабжения
Режимы
регулирования
систем
централизованного теплоснабжения. Гидравлический расчет тепловых сетей. Гидравлический режим
тепловых сетей. Оборудование тепловых пунктов (подстанций). Оборудование тепловых сетей.
Тепловой расчет. Эксплуатация тепловых сетей.
Результаты обучения: Знание назначения, структуры, классификации источников генерации
тепла, используемых в системах теплоснабжения. Знать назначение, структуру, классификацию
систем теплоснабжения. Знать классификацию тепловых нагрузок и способы их определения.
Умение определять тепловые нагрузки, расход сетевой воды. Умение выполнять гидравлический
расчет тепловых сетей с построением пьезометрического графика. Умение осуществлять
подключение абонента в зависимости от режима давлений в тепловых сетях. Владение методиками
расчета определения тепловых нагрузок и расчетного расхода воды для проектирования систем
теплоснабжения; методиками расчета для построения графиков регулирования нагрузок.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KZGMZhZh 4311 Қазіргі заманғы ғылыми мәселелері жылуэнергетика және
жылутехнологияның
Пререквизиттері: Жылу энергетикасының теориялық негіздері, Ғимараттар мен құрылыстардың
жылу жүйелерін жаңғырту, Энергия тасымалдаушылары және оларды пайдалану
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Ақпарат алу, сақтау және өңдеудің негізгі әдістерін, әдістері мен құралдарын білу.
Зерттеудің экономикалық тиімділігін анықтаудың және жылу энергетикасы мен жылу техникасы
құрылғылары мен қондырғыларының функционалдық мақсаты мен құрылысын анықтау әдістерін
білу. Компьютерлік техниканы және ақпараттық технологияларды кәсіби қызметте қолдану
мүмкіндігі. Жылу-энергетикалық жүйелерді талдаудың жүйелік тәсілдерін қолдану.
Курстың қысқаша мазмұны: Энергияның қазіргі жағдайын талдау. Қатты, сұйық және газ
тәрізді отынды пайдалану проблемалары. Энергия тиімділігін арттыру. Энергетикалық
жабдықтардың сенімділігін қамтамасыз ету мәселелері. Энергетикалық жабдықтарды
реконструкциялау және жаңғырту. Энергетикалық жүйелердің экологиялық проблемалары.
Оқыту нәтижесі: заманауи стационарлық газтурбиналық қондырғылар мен жылу электр
станцияларының түрлерін, заманауи ЖЭО құрылысы мен жұмыс істеуін, әртүрлі атомдық электр
станцияларын білу керек.
электр және жылу энергиясын генерациялау станциялары, электр және жылу энергиясын өндіріс
жолдары туралы, электр және жылу энергиясын өндіру құрылымында ЖЭО рөлі мен жұмыс істеуі
туралы түсінік беру.
жылыту, желдету және ыстық су үшін жылуды есептеу, бумен және ыстық сумен
қанағаттандырылған өнеркәсіптік кәсіпорындардың жалпы жылу жүктемесінің кестесі, РТПП бу
турбинасын жылулық есептеу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
SNPTT 4311 Современные научные проблемы теплоэнергетики и теплотехнологии
Пререквизиты: Теоретические основы теплотехники, Модернизация теполовых систем зданий и
сооружений, Энергоносители и их применение.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Знание основных методов, способов и средств получения, хранения и
переработки информации. Знание методов определения экономической эффективности исследований
и разработок функционального назначения и устройства теплоэнергетического и теплотехнического
оборудования и установок. Умение применять компьютерную технику и информационные
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технологии в своей профессиональной деятельности. Умение применять методы системного подхода
для анализа теплоэнергетических систем.
Краткое содержание курса: Анализ современного состояния энергетики. Проблемы
использования твердого, жидкого и газообразного топлива. Повышение эффективности производства
энергии. Проблемы обеспечения надежности работы энергетического оборудования. Реконструкция и
модернизация энергетического оборудования. Экологические проблемы теплоэнергетики.
Результаты обучения: знать устройство современных стационарных газотурбинных установок и
типы тепловых электростанций, устройство и функционирование современной ТЭЦ,
АЭС
различного типа.
иметь представление об энергетике и электрогенерирующих станциях, о способах получения
электроэнергии и тепла в промышленных масштабах, о роли и работе ТЭС в структуре выработки
электрической и тепловой энергии.
уметь проводить расчёт расходов тепла на отопление, вентиляцию и ГВС, графика суммарной
тепловой нагрузки промпредприятий, удовлетворяемого паром и горячей водой, тепловой расчёт
паротурбинной установки с РППВ.
Руководитель программы: к.т.н, доцент Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EK 4311 Еңбекті қорғау
Пререквизиттері: Қазақ (орыс) тілі, Жылу энергетикада және жылу технологияларда энергияны
үнемдеу, Жылумасса алмасу.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: «Еңбекті қорғау» пәнінің негізгі мақсаты: қауіпсіздіктің,зиянсыздықтың негіздерін
және жұмыскердің барынша өнімділігін қамтамасыз етудің еңбек жағдайларын бағалаудың теориялық
және практикалық негіздерін менгерген мамандарды дайарлау.
Курстың қысқаша мазмұны: Өндірісте еңбек қорғауды, еңбек қорғау-дың әлеуметтік және
экономикалық мәселелері бойынша басқару жұйесін, негізгі зиянды және қауіпті өндірістік
факторлардың сипаттамасын біліуі; кауіпті және зиянды өндірістік факторла-рды өлшеуге және
бақылауға арналған аспаптарды,аппаратуралар мен жабдықт-арды қолдану әдістерінен тәжрибелері
болу.
Оқыту нәтижесі: Адам қоршаған орта қауіп, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы Қазақстан
Республикасының негізгі заңдарын және нормативтік құжаттарды білу. төтенше сипаттағы жағдайды
шешу нақты әдісін таңдау және қолдану тұжырымдау және негіздеу қабілетті болуы. Құтқару және
басқа да шұғыл операцияларды жоспарлау және қатысу дағдылары болу керек.
Бағдарлама жетекшісі:Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OT 4311 Охрана труда
Пререквизиты: Казахский (русский) язык, Энергосбережение в теплоэнергетике и
теплотехнологии, Тепломассообмен.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Формирование систематических знаний в области охраны труда, а так же
приобретение навыков создания безопасных и безвредных условий труда и жизнедеятельности.
Краткое содержание курса: Введение. Правовые и нормативные основы охраны труда.
Организационные основы охраны труда. Гигиена труда и производственная санитария. Меры
безопасности при монтаже и эксплуатации производственного оборудования. Пожарная
безопасность.
Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен знатьосновные
законы РК и нормативные документы в области охраны труда, опасности среды обитания человека;
уметь разрабатывать мероприятия по повышению охраны труда на производстве.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
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IE 4312 Иженерлік экология
Пререквизиттері: Өңдіріс жүйелері және энергоқолданушыларды тарату, Қуат қөздері және
оларды қолдануы.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Экологияның негізгі ұғымдарын студенттермен таныстыру, экология,
жаратылыстану ғылымдары мен экономика арасындағы өзара байланыс пен өзара байланысты
көрсету, өндірістік процестерді инжинирингтік және экологиялық қолдауға қатысты қажетті
идеяларды беру және әкімшілік аппараттың ой-пікірлерін экологияландыру.
Курстың қысқаша мазмұны: биосфераның құрамдас бөліктерінің өзара әрекеттестігінің негізгі
заңдылықтары және адамның экономикалық белсенділігіне әсері, әсіресе табиғатты басқаруды
күшейту контекстінде қоғам мен биосфера арасындағы қарым-қатынаста практикалық мәселелерді
шешу үшін қажет.
Оқыту нәтижесі: Ұғыну бірлігі, адам мен табиғат және қажеттілігі қоршаған ортаны қорғау.
Қолдану теориялық негіздерін экология, негізгі түсініктер және қазіргі заманғы тұжырымдамасы,
құрылымдық-функционалдық ерекшеліктері, заңдылықтары, өмір сүруі мен дамуының аса маңызды
статикалық және динамикалық сипаттамалары биосистем надоргазменного дәрежесінен, әдістәсілдер, бағалау және нормалау қоршаған ортаның жай-күйін. Жеткізе алатын пайымдаулар
бойынша ықтимал экологиялық салдарын бұзған жағдайда, тепе-теңдік жүйесі "Қоғам-Табиғат".
Ұйымдастыра білу орындауға экологиялық талдау және бағалау экологиялық жағдай өндірісте.
Бағдарлама жетекшісі:Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандарттау және азық-түлік технологиясы
IE 4312 Инженерная экология
Пререквизиты: Системы производства и распределения энергоносителей, Энергоносители и их
применение
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Познакомить студентов с основными понятиями по экологии, показать
взаимосвязь и взаимозависимость между экологией, естественными науками и экономикой, дать
необходимые представления об инженерно-экологическом обеспечении производственных процессов
и дальнейшей экологизацией мышления управленческого аппарата.
Краткое содержание курса: основные закономерности взаимодействия компонентов биосферы и
последствий вмешательства хозяйственной деятельности человека, особенно в условиях
интенсификации природопользования необходимо для решения практических задач в свете
взаимоотношений общества и биосферы.
Результаты обучения:Осознание единства человека и природы и необходимости охраны
окружающей среды. Применение теоретических основ экологии, её основные понятия и современные
концепции, структурно-функциональные особенности, закономерности существования и развития,
важнейшие статические и динамические характеристики биосистем надоргазменного ранга, подходы
и методы оценки и нормирования состояния окружающей среды. Умение выражать суждения по
вопросам возможных экологических последствий при нарушении равновесия в системе «ОбществоПрирода». Умение организовать выполнение экологического анализа и оценки экологической
ситуации на производстве.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандартизация и пищевые технологии
KOFXP 4312 Қоршаған ортаның физика - химиялық процесстері
Пререквизиттері: Физика, Бу және газ турбиналары, энергия блоктар, жұмыс Принципі,
конструкциясы және жылулық газ-турбиналық агрегаттар
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: меңгеруі процестерді айналдыру заттардың ӛзгеруімен қатар жүретін химиялық
және физикалық қасиеттерін, олардың өзгеріп техносфера.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе "курсы Физика-химиялық процестер қоршаған ортаны
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қорғау". Негізгі физикалық-химиялық процестер негізінде жатқан қоршаған ортаны қорғау.
Физикалық-химиялық негіздерін қорғау атмосфера шығарындыларының зиянды заттар.
Термокаталитическое залалсыздандыру өнеркәсіптік шығарындылар. Ион алмасты-рушылық тазарту
газ шығарындылары.
Оқыту нәтижесі: Білу кәсіби пайдалану қазіргі заманғы жабдықтар мен аспаптарды Білу
әзірлеуге техникалық тапсырмаларды жобалау және стандартты емес жабдықтар. Талдай білу
технологиялық процестер арттыру мақсатында соғады энерго - ресурстарды үнемдеу. Бағалай білу
экономикалық тиімділігін технологиялық процестер, оларды экологиялық қауіпсіздік. Қабілеті болуы
мүмкін іс-шараларды әзірлеу бойынша шикізатты кешенді пайдалану, ауыстыру тапшы материалдар.
Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандарттау және тағам технологиясы
FXPOS 4312 Физико-химические процессы окружающей среды
Пререквизиты: Физика, Паровые и газовые турбины, энергоблоки, Принцип работы,
конструкция и тепловой расчет газотурбинных агрегатов.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: освоение студентами процессов превращения веществ, сопровождающихся
изменением химических и физических свойств, при которых меняется техносфера.
Краткое содержание курса: Введение в курс «Физико-химические процессы защита
окружающей среды». Основные физико-химические процессы, лежащие в основе защиты
окружающей среды. Физико-химические основы защита атмосферы от выбросов вредных веществ.
Термокаталитическое обезвреживание промышленных выбросов. Ионообменная очистка газовых
выбросов.
Результаты обучения: Знание профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов Умение разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление
нестандартного оборудования. Умение анализировать технологические процессы с целью повышения
показателей энерго- ресурсосбережения. Умение оценивать экономическую эффективности
технологических процессов, их экологической безопасности. Иметь способность разрабатывать
мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандартизация и пищевые технологии
ChBZhES 4313 Химиялық бақылау, жылу электр станцияларында
Пререквизиттері: Химия, физика, жылу техникасының теориялық негіздері
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Органикалық отын мен су ресурстарын дайындау, тасымалдау және күйдіру
әдістерін білу және түсіну; отын мен суды дайындауға арналған жабдықтар мен жүйелердің жұмыс
режимдері және техникалық және экономикалық көрсеткіштердің жұмыс параметрлеріне тәуелділігі,
сондай-ақ су мен отын жағдайының химиялық мониторингі әдістері.
Курстың қысқаша мазмұны: Барабандық қазандықтардың су химиясы. Бойлап булану және
қазандарды тазарту. Буды шаю. Фосфатикалық қазандық суы. Ағын суларын кешенді өңдеу. Азықтүлік суын нитраттау және аминациялау. Суперкритикалық параметрлер блоктары гидразин-аммиак
су-химиялық режимі. Тікелей ағынды қазандықтардың су-химиялық режимі. Кешен химиялық
режимінің қазандық суын алкалинизациялау. Тотығу агенттерін мөлшерлеу арқылы бейтарап сухимиялық режим.
Оқыту нәтижесі: Жану, ылғалдылық, күкірттің температурасын анықтау; қатты отынды жағу
кезінде, күл, ұшпа зат және ұсақ шаңды анықтау.
Үй-жайларды, жертөлелерді, ұңғымаларды, каналдарды, цистерналарды, сүзгілерді және т.б.
газдың ластануын анықтау.
Электр станцияларынан атмосфераға шығарылатын зиянды шығарындылардың мөлшері
анықталады.
Бағдарлама жетекшісі: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
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ChKTES 4313 Химический контроль на тепловых электрических станциях
Пререквизиты: Химия, Физика, Теоретические основы теплотехники
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Знание и понимание: методов подготовки, транспортировки и сжигания
органических топлив и водных ресурсов; режимов работы оборудования и систем подготовки
топлива и воды, и зависимости технико-экономических показателей от режимных параметров, а
также методов химического контроля за состоянием воды и топлива.
Краткое содержание курса: Водно-химический режим барабанных котлов. Ступенчатое
испарение и продувка котлов. Промывка пара. Фосфатирование котловой воды. Комплексонная
обработка питательной воды. Нитратирование и аминирование питательной воды. Гидразинноамиачный водно-химический режим блоков сверхкритических параметров. Водно-химический режим
прямоточных котлов. Подщелачивание котловой воды Комплексонный водно-химический режим.
Нейтральный водно- химический режим с дозированием окислителей.
Результаты обучения: Определении теплоты сгорания, влажности, содержания серы; при
сжигании твердого топлива, определение зольности, содержание летучих веществ и тонкость пыли.
Определение загазованности помещений, подвалов, колодцев, каналов, баков, фильтров и т.п.
Определяется также количество вредных выбросов электростанций в атмосферу.
Руководитель программы: Садриев Ю.Ф.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KEM 4313 Кәсіпорын экономикасы және менеджмент
Пререквизиттері: Математика I, Математика II, Жылу энергетикада және жылу технологияларда
энергияны үнемдеу, Жылу энергетикасының жүйелерінің сенімі.
Постреквизиттері: Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Зерттеу экономикалық құбылыстар мен процестерді кәсіпорында.
Курстың қысқаша мазмұны: Ұғымы экономика және кәсіпорындағы менеджмент. Кәсіпорын
негізгі ретінде шаруашылық жүргізуші субъектісі. Шығындар, өндіріс көлемі және өнімді өткізу
кәсіпорын. Кәсіпорынның негізгі қорлары. Айналым қорлары және айналым құралдары.
Кәсіпорынның кадрлары. Кадрларды басқару. Өндірісінің экономикалық тиімділігі кәсіпорын.
Инвестициялар кәсіпорын.
Оқыту нәтижесі: Білу экономикалық құбылыстар мен процестерді кәсіпорында әдістерін тиімді
басқару кәсіпорын (фирма) қолдану әдістерін талдау, бағалау өзара іс-қимыл кәсіпорындар
экономиканың түрлі секторларында есептеу қаржылық нәтижелері кәсіпорын. Жеткізе алатын
пайымдаулар экономикалық даму мәселелері жөніндегі кәсіпорындар. Іс жүзінде қолдана білу
дағдысын, алған білімдерін экономиканың әр түрлі салаларындағы қызметтің тиімділігін арттыру
үшін кәсіпорынның сүйене отырып, ғылыми теориялық және тәжірибелік әдістері. Білу түрлендіруге
алған экономикалық білімдерін жаңа контекст.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
EPM 4313 Экономика предприятия и менеджмент
Пререквизиты: Математика I, Математика II, Энергосбережение в теплоэнергетике и
теплотехнологии, Надежность теплоэнергетических систем.
Постреквизиты: Государственный экзамен по профилирующим дисциплинам.
Цель изучения: Изучение экономических явлений и процессов, происходящих на предприятии.
Краткое содержание курса: Понятие экономики и менеджмента на предприятии. Предприятие
как основной субъект хозяйствования. Издержки, объем производства и сбыта продукции на
предприятии. Основные фонды предприятия. Оборотные фонды и оборотные средства предприятия.
Кадры предприятия. Управление кадрами. Экономическая эффективность производства на
предприятии. Инвестиции на предприятии.
Результаты обучения: Знание экономических явлений и процессов, происходящих на
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предприятии, методов эффективного управления предприятием (фирмой) применение методов
анализа, оценки взаимодействия предприятия в различных секторах экономики и расчета
финансовых результатов предприятия. Умение выражать суждения по вопросам экономического
развития предприятия. Умение практически применять полученные знания в различных сферах
экономики для повышения эффективности деятельности предприятия, опираясь на научные
теоретические и практические методы. Умение модифицировать полученные экономические знания в
новом контексте.
Руководитель программы: Субботина Е.И.
Кафедра: Экономикии менеджмент
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Академиялық дәрежесі: 6В07110/5В071800 –
Электроэнергетика мамандығы бойынша техника
және технологиялар бакалавры
Академическая степень: бакалавр техники и
технологий по специальности 6В07110/5В071800
Электроэнергетика
1 2020-2021 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ/ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧ.
ГОД
1.1 1 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 1 курса
Цикл

Модулі/Модуль

Код

Пән атауы /
Наименование дисциплины

1 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
Әлеуметтік
коммуникативтік және
мәдениетін/ Социальная
коммуникативность и
культура
ЖБП/
ООД

Әлеуметтік-саяси білімнің
модулі/ Модуль социальнополитических знаний

Тілдегі/ Языковой
ЖБП/
ООД
БП/
БД

Қазақстанның қазіргі заман тарихы/
Kkzt/ SIK 1101 Современная история Казахстана

PM/ PK 1102

Психология.Мәдениеттану/ Психология.
Культурология

ShT/ IYa
Шетел тілі/ Иностранный язык
1103(1)
K(O)T/ K(R)Ya
Қазақ(орыс) тілі/ Казахский (русский) язык
1104(1)

Дене шынықтыру/
DSh/ FK 1108 Дене шынықтыру/ Физическая культура
Физическая культура
ЖОО компоненті/ Вузовский компонент
Нақты ғылымдар/ Точные
Mat/ Mat 1201 Математика/ Математика
науки
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті
AOKOT/
қорғау негіздері/ Основы безопасности
OBZhОТ 1112
жизнедеятельности и охрана труда

Кәсіпкерлік экономикалық Din/ Rel 1112
ЖБП/ негіздері/ Экономические
ETD/ EUR 1112
ООД
основы
предпринимательства
Gen/ Gen 1112

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов
30
21

5

4

5
5
2
4
4
5

Дінтану/ Религиоведение
Экология және тұрақты даму/ Экология и
устойчивое развитие

5

Гендерология/ Гендерология

OMSHN/ ORZh Өсімдік және мал шаруашылық негіздері/
1112
Основы растениеводства и животноводства
2 СЕМЕСТР
Міндетті компонент / Обязательный компонент

30
21
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Тілдік/ Языковой

Sht/ IYa 1103
Шетел тілі/ Иностранный язык
(2)

5

K(O)T/ K(R)Yа
Қазақ(орыс) тілі/ Казахский (русский) язык
1104 (2)

ЖБП/
ООД

5

Әлеуметтік
Ақпараттық - коммуникациялық
коммуникативтік және
технологиялар (ағылшын тілінде)/
мәдениетін/ Социальная AKT/ IKT 1105
Информационно-коммуникационные
коммуникативность и
технологии (на англ.языке)
культура
Әлеуметтік-саяси білімнің
Саясаттану. Әлеуметтану/
модулі/ Модуль социально- SA/ PS 1106
Политология.Социология
ЖБП/
политических знаний
ООД
Дене шынықтыру/
DSh/ FK 1109 Дене шынықтыру/ Физическая культура
Физическая культура
ЖОО компоненті / Вузовский компонент
Термодинамика және электродинамика
БП/
Нақты ғылымдар/ Точные TEN/ OTE 1202 негіздері/ Основы термодинамики и
электродинамики
БД
науки
OP/UP 1204 Оқу/ Учебная
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Энергетиканың математикалық есептері
EMEKM/
және компьютерлік моделдеу/
Электрлі цептер,
MZEKM 1203 Математические задачи энергетики и
электроника және
компьютерное моделирование
БП/
электротехника/
БД
Электрические цепи,
Электрмен жабдықтау есептерін шешу үшін
электроника и
EZhMAQ/ математикалық әдістерді қолдану/
электротехника
PMMRZE1203 Применение математических методов для
решения задач электроснабжения

5

4
2
6
5
1
3

3

1.2 2 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 2 курса
Цикл

Модулі/Модуль

Код

Пән атауы /
Наименование дисциплины

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов
30
7

3 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
Әлеуметтік-саяси білімнің
ЖБП/
модулі/ Модуль социальноFil/ Fil 2107 Философия/ Философия
ООД
политических знаний
ЖБП/
Дене шынықтыру/
DSh/ FK 1111 Дене шынықтыру/ Физическая культура
ООД
Физическая культура
ЖОО компоненті/ Вузовский компонент
БП/
Нақты ғылымдар/ Точные
MN/ OM 2205 Механика негіздері/ Основы механики
БД
науки
Электрлі цептер,
электроника және
БП/
электротехника/
ETTN(I)/
Электр техникасының теориялық негіздері
БД
Электрические цепи,
TOE(I) 2206 1/ Теоретические основы электротехники 1
электроника и
электротехника
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Электрлі цептер,
Электрлік тізбектерді есептеудің
ETETA/
электроника және
практикалық әдістері/ Практические методы
PMREC 2207
электротехника/
расчёта электрических цепей

5
2
8
5

3

15
5
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Электрические цепи,
электроника и
электротехник
БП/
БД

Техникалық/ Технический

Электрлік тізбектерді сараптаудың тиімді
ETSTA/
әдісі/ Оптимальные методы анализа
OMAEC 2207
электрических цепей
AOT/ IIT 2208
EO/ ЕI 2208

Ақпараттық-өлшеуіштік техника/
Информационно-измерительная техника

5

Электрлік өлшеу/ Электрические измерения

Электротехникалық материалтану/
Электротехническое материаловедение
Электрлі желілер және
Техникалық/ Технический
электроэнергетикадағы электризоцияланған
EZhEEM/
материалдар/ Электрические проводники и
EPEME 2209
электроизоляционные материалы в
электроэнергетике
4 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
Дене шынықтыру/
DSh/ FK 1111 Дене шынықтыру/ Физическая культура
Физическая культура
ЖОО компоненті/ Вузовский компонент
Электрлі цептер,
электроника және
электротехника/
ETTN(II)/
Электр техникасының теориялық негіздері
Электрические цепи,
TOE(II) 2211 2/ Теоретические основы электротехники 2
электроника и
электротехника
Техникалық/ Технический/ KPO/ PPP/ PPT Өндірістік/ Производственная/ Practical
Тechnological
2215
training
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
Технологиялық Кәсіпкерлік және
Кәсіпкерлік экономикалық TKS/ TPS 2210 Стартаптар/ Технологическое
негіздері/ Экономические
Предпринимательство и Стартапы
основы
Жобалық менеджмент/ Проектный
предпринимательства
ZhМ/ PM 2210
менеджмент
Электрониканың физикалық негіздері/
EFN/ FOE 2213
Физические основы электроники
Электрлі цептер,
Электроникаға кіріспе/ Введение в
EK/ VE 2213
электроника және
электронику
электротехника/
EZhZh/ PSE Электрлендіру жүйелерін жобалау/
Электрические цепи,
2212
Проектирование систем электрификации
электроника и
Электр энергетикасындағы энергия
электротехника
EEEU/ EE 2212 үнемдеу/ Энергосбережение в
электроэнергетике
Автоматты басқару теориясы/ Теория
ABT/ TAU 2214
автоматического управления
Техникалық/ Технический
AN/ OA 2214 Автоматика негіздері/ Основы автоматики
EM/ EM 2209

КП/
ПД

ЖБП/
ООД

БП/
БД
БП/
БД

БП/
БД

БП/
БД

КП/
ПД

5

30
2
2
8

5

3
20

5

5

5

5

1.3 3 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 3 курса
Цикл

Модулі/ Модуль

Код

Пән атауы/
Наименование дисциплины

5 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент

Академиялық
кредиттер саны/
Количество
академических
кредитов
30
5
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КП/
ПД

Электр энергетика/
Электрмашиналары/ Электрические
EM/ EM 3301
Электроэнергетика
машины
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
«Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электрмен жабдықтауы» білім беру бағдарламасы /
Образовательная траектория «Электроснабжение промышленных предприятий»
Электрлік станциялар және подстанциялар/
ESP/ ESP 3217
Электрические станции и подстанции
Энергетикалық қондырғы өңдірісі,
БП/
Электр энергетика/
өзгертілген электрлік энергияны тарату/
БД
Электроэнергетика
EKOОЕЕТ/
Энергетические установки производства,
ЕUPPREE 3217
преобразования и распределения
электрической энергии
EE/ Ele 3303

5
25
25

3

Электр энергетика/ Электроэнергетика

Кәсіпорындардағы электр көзі/
KEK/ ЕРР 3303 Электроснабжение промышленных
предприятий
Электромеханика және электротехникалық
КП/
Электр энергетика/
EEZh/ EEO
жабдық/ Электромеханика и
ПД
Электроэнергетика
3304
электротехническое оборудование
Электрмеханикалық және
электртехнологиялық құрылғылар/
EEK/ ЕEU 3304
Электромеханические и
электротехнологические установки
Электр энергетикасындағы математикалық
Жалпы электротехника және
EMEKM/
есептеулер және компьютерлік модельдеу/
компьютерлік модельдеу/
МZKME 3305 Математические задачи и компьютерное
КП/
Общеэлектротехника и
моделирование в электроэнергетике
ПД
компьютерное
Инженерлік және компьютерлік графика/
моделирование
IKG/ EKG 3305
Инженерная и компьютерная графика
Электрлік схемалар және сызбалар/
Жалпы электротехника және ESS/ ESD 3218
Электрические схемы и чертежи
компьютерлік модельдеу/
БП/
Электротехниканы жобалауда ережелерді
Общеэлектротехника и
БД
EZhKNE/ PNP және нормаларды қолдану/ Применение
компьютерное
3218
норм и правил при проектировании
моделирование
электротехники
«Энергияны басқару» білім беру бағдарламасы / Образовательная траектория
«Энергетический менеджмент»
Кәсіпорындардағы электр көзі/
KEK/ ЕРР 3305 Электроснабжение промышленных
предприятий
EE/ Ele 3305 Электр энергетика/ Электроэнергетика
Электромеханика және электротехникалық
КП/
Электр энергетика/
EEZh/ EEO
жабдық/ Электромеханика и
ПД
Электроэнергетика
3306
электротехническое оборудование
Электрмеханикалық және
электртехнологиялық құрылғылар/
EEK/ ЕEU 3306
Электромеханические и
электротехнологические установки
Электр энергетикасындағы математикалық
EMEKM/
есептеулер және компьютерлік модельдеу/
Жалпы электротехника және
МZKME 3216 Математические задачи и компьютерное
компьютерлік модельдеу/
моделирование в электроэнергетике
БП/
Общеэлектротехника и
БД
Инженерлік және компьютерлік графика/
компьютерное
IKG/ EKG 3216
Инженерная и компьютерная графика
моделирование
Электрлік схемалар және сызбалар/
ESS/ ESD 3217
Электрические схемы и чертежи

5

6

5

6

25

6

8

5

6
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Электротехниканы жобалауда ережелерді
EZhKNE/ PNP және нормаларды қолдану/ Применение
3217
норм и правил при проектировании
электротехники
6 СЕМЕСТР
Міндетті компонент/ Обязательный компонент
KK(O)T/
Кәсіби қазақ (орыс) тілі/ Профессиональный
PK(R)Ya 3201 казахский (русский) язык
БП/ Әлеуметтік-экономикалық/
Кәсіби - бағытталған шет тілі/
БД
Социально-экономический KBShT/ P-oIYa
Профессионально-ориентированный
3202
иностранный язык
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
«Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электрмен жабдықтауы» білім беру бағдарламасы /
Образовательная траектория «Электроснабжение промышленных предприятий»
EK/ OT 3219 Еңбекті қорғау/ Охрана труда
Кәсіби мен еңбекті қорғау/
Еңбекті қорғау және өмір тіршілік
Профессиональный и охрана
EKOTK/
қауіпсіздігі/ Охрана труда и безопасность
труда
OTBZh 3219
жизнедеятельности
БП/
Электр қондырғыларындағы шамадан тыс
EKShTKO/ PIE
БД Жалпы электротехника және
кернеу және оқшаулау/ Перенапряжения и
3220
компьютерлік модельдеу/
изоляция в электроустановках
Общеэлектротехника и
Электр қондырғыдағы жоғары кернеу
компьютерное
EKZhKT/
техникасы/ Техника высоких напряжений в
моделирование
TVNE 3220
электроустановках
EZhZh/ ESS Электрлік жүйе және желі/ Электрические
3306
системы и сети
Электр жүйелерінің практикасы және
EZhРT/ TPES
теориясы/ Теория и практика электрических
3306
систем
EEAU/ PPE Электр энергетикадағы аралық үрдістер/
3307
Переходные процессы в электроэнергетике
Электрлік жүйелер және
Электрлік жүйелердің статистикалық және
КП/
электр энергетика/
EZhSDTN/ динамикалық тұрақтылықтың негіздері/
ПД
Электрические системы и
OSDUES 3307 Основы статической и динамической
электроэнергетика
устойчивости электрических систем
Жабдықтау жүйелерін басқарудының
ZhZhBAZh/ автоматтандырылған жүйелері (БАЖ)/
ASUSE 3308 Автоматизированные системы управления
(АСУ) систем электроснабжения
ZhAN/ OSA Жүйелік автоматтың негізі/ Основы
3308
системной автоматики
«Энергияны басқару» білім беру бағдарламасы / Образовательная траектория
«Энергетический менеджмент»
EK/ OT 3218 Еңбекті қорғау/ Охрана труда
Кәсіби мен еңбекті қорғау/
Еңбекті қорғау және өмір тіршілік
Профессиональный и охрана
EKOTK/
қауіпсіздігі/ Охрана труда и безопасность
труда
OTBZh 3218
жизнедеятельности
БП/
Электр қондырғыларындағы шамадан тыс
Жалпы электротехника және EKShTKO/ PIE
БД
кернеу және оқшаулау/ Перенапряжения и
3219
компьютерлік модельдеу/
изоляция в электроустановках
Общеэлектротехника и
Электр қондырғыдағы жоғары кернеу
компьютерное
EKZhKT/
техникасы/ Техника высоких напряжений в
моделирование
TVNE 3219
электроустановках
EZhZh/ ESS Электрлік жүйе және желі/ Электрические
Электрлік жүйелер және
3307
системы и сети
КП/
электр энергетика/
лектр жүйелерінің практикасы және
ПД
Электрические системы и EZhРT/ TPES
теориясы/ Теория и практика электрических
электроэнергетика
3307
систем

30
8
4
4
22
22

6

6

4

3

3

22

6

6

4
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EEAU/ PPE
3308

Электр энергетикадағы аралық үрдістер/
Переходные процессы в электроэнергетике

Электрлік жүйелердің статистикалық және
EZhSDTN/ динамикалық тұрақтылықтың негіздері/
OSDUES 3308 Основы статической и динамической
устойчивости электрических систем
Команданы басқару, презентация
KBPDM/
дағдарлары және модерация/ Управление
UKNPM 3309
командой, навыки презентации и модерации
Ұжым басшылығы/ Руководство
UB/ PK 3309
коллективом

3

3

1.4 4 курсқа арналған оқу жоспары/ Учебный план для 4 курса
Цикл

Модулі/ Модуль

Код

Пән атауы/
Наименование дисциплины

7 СЕМЕСТР
Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору
«Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электрмен жабдықтауы» білім беру бағдарламасы /
Образовательная траектория «Электроснабжение промышленных предприятий»
EZhZhZh/ PSE Электр жабдықтау жүйенің жобасы/
4310
Проектирование систем электроснабжения
Кәсіпорындарды және тұрғылықты
KTOEZh/
орындарды электр жабдықтау/
EPNP 4310 Электроснабжение предприятий и
населенных пунктов
Релелік қорғаныс және электр жабдыктау
RKEZhZhA/
жүйелеріндегі автоматика/ Релейная защита
Электр көзі, электр
RZASE 4311
и автоматика в системах электроснабжения
құрылғылар монтажы және
КП/
Құқықтық/Электроснабжение,
Электр жабдықтарын қорғау/ Защита
ПД
EZhK/ ZЕ 4311
монтаж электрооборудования
электрооборудования
и правовой
Электр жабдықтарын монтаждау,
EZhMZhP/ жапсырмалау және пайдалану/ Монтаж,
MNEE 4312 наладка и эксплуатация
электрооборудования
Подстанциядағы электр жабдықтарды
PEZhZhKK/ жөндеу және қызмет көрсету/
OREP 4312 Обслуживание и ремонт
электрооборудования подстанций
Жабдықтау жүйелеріндегі қауіпсіздік,
ZhZhKEES/ электр энергиясындағы сапа/ Надежность в
NSEKEE 4220 системах электроснабжения, качество
электрической энергии
Электр жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздік
Электр қуат жүйелерінің
көрсеткіштері және анықтамасының
БП/
сенімділі/ Надежность систем EZhZhKKАN/ негіздері/ Основы определения и
БД
OOPNSE 4220
электроснабжения
показатели надежности систем
электроснабжения

Академиялық
кредиттер
саны/
Количество
академических
кредитов
30
30
30

5

4

4

6

ZhT/ Tep 4221 Жылутехника/ Теплотехника
ZhTN/ OT 4221

Жылу техникасының негізі/ Основы
теплотехники

5
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Статистикалық әдістердің сапасы мен
SASPB/
үрдісін басқару/ Статистические методы
SMUKP 4222
управления качеством и процессами
Үрдістерін зерттеудің статистикалық
UZSA/ SMIP
әдістері/ Статистические методы
4222
исследования процессов
«Энергияны басқару» білім беру бағдарламасы / Образовательная траектория
«Энергетический менеджмент»
Энергия үнемдеу бойынша іс-шараларды
EUBIShZhE/ жобалау және энергоаудит/ Энергоаудит и
EPEM 4310 проектирование энергосберегающих
мероприятий
Энерготиімді іс-шараларды жобалау/
EIZh/ PEM
Проектирование энергоэффективных
4310
мероприятий
Релелік қорғаныс және электр жабдыктау
Электр көзі, электр
RKEZhZhA/
жүйелеріндегі автоматика/ Релейная защита
құрылғылар монтажы және
RZASE 4311
и автоматика в системах электроснабжения
КП/
Құқықтық/
ПД
Электроснабжение, монтаж
Электр жабдықтарын қорғау/ Защита
EZhK/ ZЕ 4311
электрооборудования и
электрооборудования
правовой
Электр жабдықтарын монтаждау,
EZhMZhP/ жапсырмалау және пайдалану/ Монтаж,
MNEE 4312 наладка и эксплуатация
электрооборудования
Подстанциядағы электр жабдықтарды
PEZhZhKK/ жөндеу және қызмет көрсету/
OREP 4312 Обслуживание и ремонт
электрооборудования подстанций
Жабдықтау жүйелеріндегі қауіпсіздік,
ZhZhKEES/ электр энергиясындағы сапа/ Надежность в
NSEKEE 4220 системах электроснабжения, качество
электрической энергии
Электр жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздік
көрсеткіштері және анықтамасының
EZhZhKKАN/
негіздері/ Основы определения и
OOPNSE 4220
Электр қуат жүйелерінің
показатели надежности систем
БП/
сенімділі/ Надежность систем
электроснабжения
БД
электроснабжения
Энергияны тиімді пайдалану/ Рациональное
ETP/ RPE 4221
применение энергии
Энергетика және экология/ Энергетика и
EE/ EE 4221
экология
MO/ MS 4222 Маркетинг және өткізу/ Маркетинг и сбыт
Маркетинг және коммерция/ Маркетинг и
MK/ MK 4222
коммерция

6

30

5

4

4

6

5

6
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ
СИПАТТАМАСЫ/
ОПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
И
ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1 6В07110 «Электроэнергетика» білім беру бағдарламасының сипаттамасы /
Описание образовательной программы 6В07110 – «Электроэнергетика»
Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности
Түлек келесі бағыттар бойынша өздерінің
Выпускник может осуществлять свою
"Өнеркәсіптік
және
азаматтық
электрмен Область
профессиональной
деятельности
жабдықтау және электрлендіру" білім беру выпускника
Образовательной
Программы
бағдарламасы түлектерінің кәсіби қызмет саласы «Промышленное
и
гражданское
Электр энергиясын өндіру, беру, тарату және электроснабжение и электрификация» включает
тұтыну үшін жағдай жасауға бағытталған адам совокупность технологий, средств, способов и
қызметінің технологиялары, құралдары, тәсілдері методов
человеческой
деятельности,
мен әдістерінің жиынтығын қамтиды.
направленных на
создание условий
для
- өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық производства,
передачи,
распределения
и
объектілердің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін потребления электроэнергии.
энергия
көздерін
өндіретін, - разработка и применение установок и систем
трансформациялайтын,
тарататын
және производящих,
трансформирующих,
тұтынатын қондырғылар мен жүйелерді әзірлеу распределяющих
и
потребляющих
және қолдану.
энергоносители,
обеспечивающих
функционирование промышленных предприятий
и гражданских объектах.
Кәсіби қызметінің объектілері/ Объекты профессиональной деятельности
Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері болып Объектами
профессиональной
деятельности
табылады:
выпускника являются:
-түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы халық - предприятия отраслей народного хозяйства
шаруашылығы
салаларының кәсіпорындары, различных организационно-правовых форм, их
олардың
құрылымдық
өндірістік
және структурные
производственные
и
функционалдық бөлімшелері;
функциональные подразделения;
- кәсіпорынның инфрақұрылым объектілері;
- объекты инфраструктуры предприятия;
- жобалық ұйымдар;
- проектные организации;
- ғылыми-зерттеу мекемелері;
- научно-исследовательские учреждения;
- - электр энергиясын өндіру, беру, бөлу және - предприятия по производству, передачи,
тұтыну жөніндегі кәсіпорындар;
распределению и потреблению электроэнергии;
- мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі - органы государственного управления и местного
басқару органдары.
самоуправления.
- энергетикалық жүйелер мен кешендер;
- энергетические системы и комплексы;
- электр желілері;
- электрические сети;
- дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия - энергетические установки и комплексы на базе
көздері негізіндегі энергетикалық қондырғылар нетрадиционных и возобновляемых источников
мен кешендер;
энергии;
- электр техникалық процестерді, қондырғыларды, системы автоматического контроля и
жүйелер мен кешендерді автоматты бақылау және управления электротехническими процессами,
басқару
жүйелері;
нормативтік-техникалық установками,
системами
и
комплексами;
құжаттама және стандарттау жүйелері,
нормативно-техническая документация и системы
- жабдықты сынау және жіберілетін өнімнің стандартизации,
сапасын бақылау әдістері мен құралдары.
- методы и средства испытаний оборудования и
энергетикалық
және
технологиялық контроля качества отпускаемой продукции.
қондырғылар;
- энергетических и технологических установок;
- атом электр станцияларының реакторлары мен - реакторы и парогенераторы атомных
бу генераторлары.
электростанций.
Кәсіби қызметінің нысандары/ Предметы профессиональной деятельности
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"Өнеркәсіптік
және
азаматтық
электрмен
жабдықтау және электрлендіру" білім беру
бағдарламасы түлектерінің кәсіби қызмет пәндері
болып табылады:
өнеркәсіптің
әртүрлі
салаларындағы
кәсіпорындарды электрмен жабдықтау;
- азаматтық нысандарды электрлендіру және
автоматтандыру;
- дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия
көздері;
- электр станциялары мен қосалқы станциялар;
- электр жүйелері мен желілері;
- электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау
және автоматтандыру;
- электромеханик;
- электр оқшаулау және кабель техникасы;
- электр технологиялық қондырғылар мен
жүйелер;
- жарық техникасы және жарық көздері;
- электр көлігі;
- көлік құралдарының электр жабдықтары;
-- электр жетегі және технологиялық кешендерді
автоматтандыру.

Предметами профессиональной
деятельности выпускника Образовательной
Программы «Промышленное и гражданское
электроснабжение и электрификация»
являются:
- электроснабжение предприятий различных
отраслей промышленности;
- электрификация и автоматизация
гражданских объектов;
- нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии;
- электрические станции и подстанции;
- электрические системы и сети;
- релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем;
- электромеханика;
- электроизоляционная и кабельная техника;
- электротехнологические установки и
системы;
- светотехника и источники света;
- электрический транспорт;
- электрооборудование транспортных средств;
-электропривод и автоматизации технологических
комплексов.
Кәсіби қызметінің түрлері/ Виды профессиональной деятельности
"Өнеркәсіптік
және
азаматтық
электрмен Виды
профессиональной
деятельности
жабдықтау және электрлендіру" білім беру выпускника
Образовательной
Программы
бағдарламасы түлектерінің кәсіби қызмет түрлері: «Промышленное
и
гражданское
- өндірістік-технологиялық;
электроснабжение и электрификация» могут быть:
- эксперименттік-зерттеу;
- производственно-технологическая;
- сервистік-пайдалану;
- экспериментально - исследовательская;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
- сервисно - эксплуатационная;
- монтаждық-келтірушілік;
- организационно-управленческая;
- есептік-жобалық.
- монтажно-наладочная;
Негізінен бакалавр дайындалатын кәсіптік - расчетно-проектная.
қызметтің нақты түрлерін жоғары оқу орны білім Конкретные
виды
профессиональной
алушылармен, жоғары оқу орнының ғылыми- деятельности, к которым в основном готовится
педагогикалық қызметкерлерімен және жұмыс бакалавр,
определяются высшим учебным
берушілер бірлестіктерімен бірлесіп анықтайды.
заведением совместно с обучающимися, научнопедагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
«Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электрмен жабдықтауы» білім беру бағдарламасы бойынша
оқыту барысында түлек міндеті/
По итогам обучения в рамках образовательной программы «Электроснабжение промышленных
предприятий» выпускник должен
білуі керек:
знать:
- кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және
- правовые и нравственно-этические нормы в
этикалық нормалар;
сфере профессиональной деятельности;
- электр және электротехникалық жүйелерді
- современные и перспективные направления
дамытудың
заманауи
және
перспективалық развития
электроэнергетических
и
бағыттары;
электротехнологических систем;
- электрлік және электротехнологиялық жүйелердің
- основы проектирования, строительства,
техникалық құралдарын жобалау, салу, монтаждау монтажа и эксплуатации технических средств
және пайдалану негіздері;
электроэнергетических и электротехнологических
- электр энергетикалық жүйелер мен қондырғыларды систем;
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моделдеу және
құралдары.

оңтайландыру

әдістері

мен - методы и средства моделирования и
оптимизации электроэнергетических систем и
установок.
меңгеруі керек:
уметь:
- өнеркәсіптік кәсіпорындарға электрмен жабдықтау - формулировать и решать задачи в сфере
саласындағы мәселелерді қалыптастыру және шешу; электроснабжение промышленных предприятий;
- энергияны, электр жабдықтарын, желілер мен - использовать информационные технологии при
жүйелерді жобалау мен құруда ақпараттық проектировании
и
конструировании
технологияларды пайдалану;
энергетического,
электротехнического
- электр жабдықтарын пайдалану және техникалық оборудования, сетей и систем;
қызмет көрсету бойынша бағдарламаларды әзірлеу.
- разрабатывать программы по эксплуатации и
техническому
обслуживанию
электротехнического оборудования.
дағдысы болуы керек:
иметь навыки:
- кәсіпорынды электрмен жабдықтау саласында - проектирования в области электроснабжения
жобалау; электр станцияларында және қосалқы предприятия; работы на электрических станциях и
станцияларда жұмыс істеу;
подстанциях;
- электр жабдықтарын және электр сымдарын - расчёта электротехнического оборудования и
есептеу;
электропроводов;
- энергетикалық жабдықтарды есептеу, есептеу және - расчета и конструирования энергетического
жобалау;
оборудования, оснастки и инструмента;
- жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық - расчета технико-экономического обоснования
негіздемесін есептеу.
проектных решений.

2.2 5В071800 «Электроэнергетика» мамандығы бойынша білім беру
бағдарламасының
сипаттамасы.
«Өнеркәсіптік
кәсіпорындардың
электрмен
жабдықтауы» - траекториясы/ Описание образовательной
программы по
специальности 5В071800 «Электроэнергетика». Траектория - «Электроснабжение
промышленных предприятий»
Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности
Түлек келесі бағыттар бойынша өздерінің
Выпускник может осуществлять свою
"Өнеркәсіптік
және
азаматтық
электрмен Область
профессиональной
деятельности
жабдықтау және электрлендіру" білім беру выпускника
Образовательной
Программы
бағдарламасы түлектерінің кәсіби қызмет саласы «Промышленное
и
гражданское
Электр энергиясын өндіру, беру, тарату және электроснабжение и электрификация» включает
тұтыну үшін жағдай жасауға бағытталған адам совокупность технологий, средств, способов и
қызметінің технологиялары, құралдары, тәсілдері методов
человеческой
деятельности,
мен әдістерінің жиынтығын қамтиды.
направленных на
создание условий
для
- өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық производства,
передачи,
распределения
и
объектілердің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін потребления электроэнергии.
энергия
көздерін
өндіретін, - разработка и применение установок и систем
трансформациялайтын,
тарататын
және производящих,
трансформирующих,
тұтынатын қондырғылар мен жүйелерді әзірлеу распределяющих
и
потребляющих
және қолдану.
энергоносители,
обеспечивающих
функционирование промышленных предприятий
и гражданских объектах.
Кәсіби қызметінің объектілері/ Объекты профессиональной деятельности
Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері болып Объектами
профессиональной
деятельности
табылады:
выпускника являются:
-түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы халық - предприятия отраслей народного хозяйства
шаруашылығы
салаларының кәсіпорындары, различных организационно-правовых форм, их
олардың
құрылымдық
өндірістік
және структурные
производственные
и
функционалдық бөлімшелері;
функциональные подразделения;
- кәсіпорынның инфрақұрылым объектілері;
- объекты инфраструктуры предприятия;
- жобалық ұйымдар;
- проектные организации;
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- ғылыми-зерттеу мекемелері;
- научно-исследовательские учреждения;
- - электр энергиясын өндіру, беру, бөлу және - предприятия по производству, передачи,
тұтыну жөніндегі кәсіпорындар;
распределению и потреблению электроэнергии;
- мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі - органы государственного управления и местного
басқару органдары.
самоуправления.
- энергетикалық жүйелер мен кешендер;
- энергетические системы и комплексы;
- электр желілері;
- электрические сети;
- дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия - энергетические установки и комплексы на базе
көздері негізіндегі энергетикалық қондырғылар нетрадиционных и возобновляемых источников
мен кешендер;
энергии;
- электр техникалық процестерді, қондырғыларды, системы автоматического контроля и
жүйелер мен кешендерді автоматты бақылау және управления электротехническими процессами,
басқару
жүйелері;
нормативтік-техникалық установками,
системами
и
комплексами;
құжаттама және стандарттау жүйелері,
нормативно-техническая документация и системы
- жабдықты сынау және жіберілетін өнімнің стандартизации,
сапасын бақылау әдістері мен құралдары.
- методы и средства испытаний оборудования и
энергетикалық
және
технологиялық контроля качества отпускаемой продукции.
қондырғылар;
- энергетических и технологических установок;
- атом электр станцияларының реакторлары мен - реакторы и парогенераторы атомных
бу генераторлары.
электростанций.
Кәсіби қызметінің нысандары/ Предметы профессиональной деятельности
"Өнеркәсіптік
және
азаматтық
электрмен
Предметами профессиональной
жабдықтау және электрлендіру" білім беру деятельности выпускника Образовательной
бағдарламасы түлектерінің кәсіби қызмет пәндері Программы «Промышленное и гражданское
болып табылады:
электроснабжение и электрификация»
өнеркәсіптің
әртүрлі
салаларындағы являются:
кәсіпорындарды электрмен жабдықтау;
- электроснабжение предприятий различных
- азаматтық нысандарды электрлендіру және отраслей промышленности;
автоматтандыру;
- электрификация и автоматизация
- дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия гражданских объектов;
көздері;
- нетрадиционные и возобновляемые
- электр станциялары мен қосалқы станциялар;
источники энергии;
- электр жүйелері мен желілері;
- электрические станции и подстанции;
- электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау - электрические системы и сети;
және автоматтандыру;
- релейная защита и автоматизация
- электромеханик;
электроэнергетических систем;
- электр оқшаулау және кабель техникасы;
- электромеханика;
- электр технологиялық қондырғылар мен - электроизоляционная и кабельная техника;
жүйелер;
- электротехнологические установки и
- жарық техникасы және жарық көздері;
системы;
- электр көлігі;
- светотехника и источники света;
- көлік құралдарының электр жабдықтары;
- электрический транспорт;
-- электр жетегі және технологиялық кешендерді - электрооборудование транспортных средств;
автоматтандыру.
-электропривод и автоматизации технологических
комплексов.
Кәсіби қызметінің түрлері/ Виды профессиональной деятельности
"Өнеркәсіптік
және
азаматтық
электрмен Виды
профессиональной
деятельности
жабдықтау және электрлендіру" білім беру выпускника
Образовательной
Программы
бағдарламасы түлектерінің кәсіби қызмет түрлері: «Промышленное
и
гражданское
- өндірістік-технологиялық;
электроснабжение и электрификация» могут быть:
- эксперименттік-зерттеу;
- производственно-технологическая;
- сервистік-пайдалану;
- экспериментально - исследовательская;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
- сервисно - эксплуатационная;
- монтаждық-келтірушілік;
- организационно-управленческая;
- есептік-жобалық.
- монтажно-наладочная;
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Негізінен бакалавр дайындалатын кәсіптік
қызметтің нақты түрлерін жоғары оқу орны білім
алушылармен, жоғары оқу орнының ғылымипедагогикалық қызметкерлерімен және жұмыс
берушілер бірлестіктерімен бірлесіп анықтайды.

- расчетно-проектная.
Конкретные
виды
профессиональной
деятельности, к которым в основном готовится
бакалавр,
определяются высшим учебным
заведением совместно с обучающимися, научнопедагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
«Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электрмен жабдықтауы» білім беру бағдарламасы бойынша
оқыту барысында түлек міндеті/
По итогам обучения в рамках образовательной программы «Электроснабжение промышленных
предприятий» выпускник должен
білуі керек:
знать:
- кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және
- правовые и нравственно-этические нормы в
этикалық нормалар;
сфере профессиональной деятельности;
- электр және электротехникалық жүйелерді
- современные и перспективные направления
дамытудың
заманауи
және
перспективалық развития
электроэнергетических
и
бағыттары;
электротехнологических систем;
- электрлік және электротехнологиялық жүйелердің
- основы проектирования, строительства,
техникалық құралдарын жобалау, салу, монтаждау монтажа и эксплуатации технических средств
және пайдалану негіздері;
электроэнергетических и электротехнологических
- электр энергетикалық жүйелер мен қондырғыларды систем;
моделдеу және оңтайландыру әдістері мен - методы и средства моделирования и
құралдары.
оптимизации электроэнергетических систем и
установок.
меңгеруі керек:
уметь:
- өнеркәсіптік кәсіпорындарға электрмен жабдықтау - формулировать и решать задачи в сфере
саласындағы мәселелерді қалыптастыру және шешу; электроснабжение промышленных предприятий;
- энергияны, электр жабдықтарын, желілер мен - использовать информационные технологии при
жүйелерді жобалау мен құруда ақпараттық проектировании
и
конструировании
технологияларды пайдалану;
энергетического,
электротехнического
- электр жабдықтарын пайдалану және техникалық оборудования, сетей и систем;
қызмет көрсету бойынша бағдарламаларды әзірлеу.
- разрабатывать программы по эксплуатации и
техническому
обслуживанию
электротехнического оборудования.
дағдысы болуы керек:
иметь навыки:
- кәсіпорынды электрмен жабдықтау саласында - проектирования в области электроснабжения
жобалау; электр станцияларында және қосалқы предприятия; работы на электрических станциях и
станцияларда жұмыс істеу;
подстанциях;
- электр жабдықтарын және электр сымдарын - расчёта электротехнического оборудования и
есептеу;
электропроводов;
- энергетикалық жабдықтарды есептеу, есептеу және - расчета и конструирования энергетического
жобалау;
оборудования, оснастки и инструмента;
- жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық - расчета технико-экономического обоснования
негіздемесін есептеу.
проектных решений.
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2.3 5В071800 «Электроэнергетика» мамандығы бойынша білім беру
бағдарламасының сипаттамасы «Энергияны басқару» - траекториясы / Описание
образовательной
программы по специальности 5В071800 «Электроэнергетика».
Траектория - «Энергетический менеджмент»
Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности

Түлек электр энергетикасында кәсіби қызметін
«Энергия менеджменті» профилі бойынша жүзеге
асыра алады, ол электр энергиясын өндіру, беру,
бөлу және тұтыну, энергияны үнемдейтін
технологияларды және жаңартылатын энергия
көздерін пайдалану үшін жағдай жасау үшін адам
қызметінің
бағыттары,
технологиялары,
құралдары, әдістері мен әдістерін қамтиды. .

Выпускник
может
осуществлять
свою
профессиональную
деятельность
в
сфере
электроэнергетики по профилю «Энергетический
менеджмент», который включает совокупность
технологий, средств, способов и методов
человеческой деятельности, направленных на
создание условий для производства, передачи,
распределения и потребления электроэнергии,
применение энергосберегающих технологий и
возобновляемых источников энергии.
Кәсіби қызметінің объектілері/ Объекты профессиональной деятельности
Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері болып Объектами
профессиональной
деятельности
табылады:
выпускника являются:
- ұлттық экономиканың түрлі ұйымдастыру- - предприятия отраслей народного хозяйства
құқықтық нысандарының филиалдарын, олардың различных организационно-правовых форм, их
құрылымдық өндірісін және функционалдық структурные производственные и
бөлімшелерін;
функциональные подразделения;
- кәсіпорынның инфрақұрылымы;
- объекты инфраструктуры предприятия;
- жобалау ұйымдары;
- проектные организации;
- ғылыми-зерттеу мекемелері;
- научно-исследовательские учреждения;
- электр энергиясын өндiретiн, беретiн, тарататын - предприятия по производству, передачи,
және тұтынатын кәсiпорындар;
распределению и потреблению электроэнергии;
- мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі - органы государственного управления и местного
басқару органдары.
самоуправления.
Кәсіби қызметінің нысандары/ Предметы профессиональной деятельности
Түлектердің кәсіби қызметінің субъектілері болып
Предметами профессиональной деятельности
табылады:
выпускника являются:
- электр станциялары мен қосалқы станциялар;
Предметами профессиональной деятельности
- электромеханика;
выпускника являются:
- электротехникалық қондырғылар мен жүйелер;
- электрические станции и подстанции;
- Жарық және жарық көздері;
- электромеханика;
- электр көлігі;
- электротехнологические установки и системы;
- көлік құралдарын электрмен жабдықтау;
- светотехника и источники света;
- электр жетегі және технологиялық кешендерді - электрический транспорт;
автоматтандыру.
- электрооборудование транспортных средств;
электропривод
и
автоматизации
технологических комплексов.
Кәсіби қызметінің түрлері/ Виды профессиональной деятельности
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Түлектердің кәсіби қызметінің түрлері мыналар
Видами профессиональной деятельности
болып табылады:
выпускника могут быть:
- жобалау;
- проектно-конструкторская;
- есеп айырысу және дизайн;
- расчетно-проектная;
- өндірістік-технологиялық;
- производственно-технологическая;
- ғылыми-зерттеу және дамыту;
- научно-исследовательская;
- қызмет көрсету және пайдалану;
- сервисно-эксплуатационная;
- монтаждау және іске қосу;
- монтажно-наладочная;
- ұйымдастыру және басқару.
- организационно-управленческая.
- кәсіпкерлік.
- предпринимательская.
- өнімді өндіру және қайта өңдеу бойынша
- предприятия по производству и переработке
кәсіпорындар;
продукции;
- ауыл шаруашылығы өндірісін электрлендіру
-электрификация и автоматизация
және автоматтандыру;
сельскохозяйственного производства;
- дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия
- нетрадиционные и возобновляемые источники
көздері;
энергии;
«Энергияны басқару» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек міндеті/
По итогам обучения в рамках образовательной программы «Энергетический менеджмент»
выпускник должен
знать:
білуі керек:
- табиғатта кездесетін процестер мен құбылыстар;
- процессы и явления, происходящие в природе;
- қазіргі танымдық ғылыми әдістер;
- современные научные методы познания;
- этикалық және құқықтық нормалар;
- этические и правовые нормы;
- нормативтік құқықтық актілердің қазіргі заманғы - современную систему нормативно-правовых
жүйесі,
актов,
- қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар
- меры по защите окружающей среды
Электрлі
электр
өткізгіштігі
бойынша технологические дисциплины при проведении
технологиялық пәндер;
электромонтажа;
- өндірістік жарақаттар мен кәсіптік аурулардың мероприятия по профилактике производственного
алдын-алу шаралары, тұрақты жұмысындағы электр травматизма и профессиональных заболеваний,
қауіпсіздігінің сақталуын бақылау.
контролировать соблюдение электробезопасности
- Кәсіпорындардың негізгі электр жабдықтары, проводимых работ.
электр аспаптары, электр құралдары;
- основное электрооборудование предприятий,
- энергияны үнемдеу саласында есептеу және электроприборы, электроинструмент;
жобалаудың заманауи әдістері;
- современные методы расчета и проектирования в
сфере энергосбережения;
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меңгеруі керек:
- кәсіпорынның энергияны үнемдейтін шараларын
есептеу және жобалау;
- кәсіпорынның энергетикалық аудитін жүргізеді;
- өндірістік объектілерді электрмен жабдықтаудың
техникалық-экономикалық есептерін жүргізу және
талдау;
- энергияны тұтынуды есепке алу мен бақылаудың
заманауи автоматтандырылған құралдарын енгізу.
Экономикалық есептеулерге негізделген ғылыми,
техникалық және ұйымдық шешімдерді іріктеу және
негіздеу үшін бастапқы деректерді дайындайды;
Өндірістік алаңдарды құру немесе қайта құру,
қызметкерлер мен жалақы жобаларын жоспарлау
бойынша ұйымдастырушылық және жоспарлы
есептерді жүргізу;
- стандартты пакеттер мен компьютерлік жобалау
құралдарын пайдалана
отырып, техникалық
құралдарды және технологиялық процестерді
модельдеуді қамтамасыз ету, нәтижелерді өңдеу
және талдау арқылы көрсетілген әдістерді пайдалана
отырып эксперименттер жүргізу;
- энергияны үнемдейтін энергиямен жабдықтау
жүйелерін жобалаудың стандартты есептеу әдістерін
қолдану;
- жобалық шешімдердің алдын-ала техникалықэкономикалық негіздемесін жасау;
- жобаланған жүйелердің және электрмен
жабдықтаудың
техникалық
деңгейінің
көрсеткіштерін
анықтаумен
жаңа
жобалық
шешімдердің патент тазалығын және олардың
патентке қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін
патенттік зерттеулер жүргізу;
электр жабдықтарын технологиялық процестерді
бұзу себептерін талдау және олардың алдын алу
жөніндегі шараларды әзірлеу үшін, кәсіби қызмет
саласындағы өнім мен объектілердің сапасын
бақылау әдістерін қолдану.

уметь:
- рассчитывать и проектировать
энергосберегающие мероприятия предприятия;
- проводить энергоаудит предприятия;
- выполнять и анализировать техникоэкономические расчеты энергоснабжения
производственных объектов;
- внедрять современные автоматизированные
средства учёта и контроля потребления энергии.
 подготавливать исходные данные для выбора и
обоснования
научно-технических
и
организационных
решений
на
основе
экономических расчетов;
 проводить организационно-плановые расчеты
по
созданию
или
реорганизации
производственных участков, планировать работу
персонала и фондов оплаты труда;
 обеспечивать
моделирование
технических
объектов и технологических процессов с
использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного
проектирования,
проводить
эксперименты
по
заданным
методикам с обработкой и анализом результатов;
 применять стандартные методы расчета при
проектировании энергосберегающих систем
электроснабжения;
 проводить
предварительное
техникоэкономическое
обоснование
проектных
решений;
 проводить патентные исследования с целью
обеспечения
патентной
чистоты
новых
проектных решений и их патентоспособности с
определением показателей технического уровня
проектируемых систем и электроснабжения;
 применять методы контроля качества изделий и
объектов
в
сфере
профессиональной
деятельности,
проводить
анализ
причин
нарушений технологических процессов в работе
электрооборудования
и
разрабатывать
мероприятия по их предупреждению.
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дағдысы болуы керек:
- техникалық құралдарды және процестерді
модельдеу
стандартты
пакеттер
және
автоматтандырылған
жобалау
пайдаланып,
эксперименттер бойынша нәтижелерін өңдеу және
талдау үшін процедураларды көрсетіңіз жасауға;
жабдықтың технологиялық процестерді бұзу
себептерін талдау және олардың алдын алу
жөніндегі шараларды әзірлеу үшін, кәсіби қызмет
саласындағы өнім мен объектілердің сапасын
бақылауды сессиясы.
- жобалық шешімдерді алдын ала техникалықэкономикалық негіздемесін жүргізу.
- жылу және электр жүйелерінің технологиялық
процестерді дайындау бойынша өз функцияларын
жүзеге асыруға;
- талдау және электр жабдықтарын, керек-жарақтары
мен құралдарының жобалау;
- жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық
негіздемесін есептеу.

иметь навыки:
 моделирования технических объектов и
технологических процессов с использованием
стандартных
пакетов
и
средств
автоматизированного проектирования, проводить
эксперименты по заданным методикам с
обработкой и анализом результатов;
 контроля качества изделий и объектов в
сфере профессиональной деятельности, проводить
анализ причин нарушений технологических
процессов в работе оборудования и разрабатывать
мероприятия по их предупреждению.
- проведения предварительного техникоэкономического обоснования проектных решений.
- для выполнения своих функций при
составлении технологических процессов в
теплоэнергетических системах;
- расчета и конструирования энергетического
оборудования, оснастки и инструмента;
- расчета технико-экономического обоснования
проектных решений.
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2.4 Элективті пәндердің сипаттамасы/ Описание элективных дисциплин
AOKOT 1112 Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері
Пререквизиттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Оқу, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Қауіпсіздік техникасы ережелері мен жобалаудың санитарлық нормалары.
Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі. Құрылыс нормалары мен ережелері. Жеке еңбек
келісімшарты. Ұжымдық келісімшарт. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша заңбұзушылықтар
үшін жауапкершілік түрлері. Еңбек гигиенасы мен өндірістік санитария.
Курстың қысқаша мазмұны: ЕҚ саласындағы ҚР заңнамалық және нормативтіктехникалық актілері. Қауіпсіздік техникасы ережелері мен жобалаудың санитарлық нормалары.
Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі. Құрылыс нормалары мен ережелері. Жеке еңбек
келісімшарты. Ұжымдық келісімшарт. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша заңбұзушылықтар
үшін жауапкершілік түрлері. Еңбек гигиенасы мен өндірістік санитария. Өндірістік жабдықтарды
монтаждау және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары.
Оқыту нәтижесі: Еңбекті қорғау мен өмір тіршілігі қауіпсіздігінің теориялық негіздерін,
қауіпсіз машиналар мен жабдықтарды жобалаудың жалпы ұстанымдарын білуі. Қандай да болмасын
конструктивті шешімдерді қабылдау бойынша пікірін жеткізе алуы. Белгілі инженерлік ойларын
жеткізе алуы. Өз бетінше өндірістік процестерді түрлендіру қабілеті, логикалық ойлау машығын
дамыту, машиналар мен жабдықтар макеттерін жасау үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдануы
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OBZhOT 1112 Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда
Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Учебная, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности
и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от
внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения.
Краткое содержание курса: Введение. Законодательные и правовые акты в области
безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования гражданской
обороны (ГО) в Республике Казахстан. Классификация опасных и вредных факторов. Радиационная и
химическая опасность. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Защита
человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного и техногенного
происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы
защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Защита от оружия массового поражения.
Организационно-практические меры безопасности при землетрясениях. Защита населения при
стихийных бедствиях, пожарах, авариях и взрывах на производственных объектах. Основы
организации и проведения аварийно-спасательных работ.
Результаты обучения: Знать и понимать основные способы и методы борьбы с ЧС; иметь
представление о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе
жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. Владеть навыками безопасности и
защити человека в чрезвычайных ситуациях. Знать условия и способы безопасности
жизнедеятельности, применять их на практике. Знать основы медицинских знаний и здорового образа
жизни; основы военной службы, современный комплекс проблем безопасности. Уметь формировать
развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
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потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований,
предъявляемых к гражданину РК в области безопасности жизнедеятельности. Иметь достаточную
подготовку для приобретения знаний в области ОБЖ.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
Din 1112 Дінтану
Пререквизеттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Оқу, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Осы курстың мақсаты: студенттерде-антрополог кәсіби іскерліктер жүргізуге
дүниетанымдық диалог және нақтылау, өз жіктелу қатысты талдау жүргізілді.
Курстың қысқаша мазмұны: Дінтануға кіріспе. Адамзаттың мәдениетінде діннің орны.
Діні: қазіргі заман және тарихи формалары. Буддизм: дін және діни ілімінің негіздері. Христиан:
қазіргі заман және тарих. Қазақстанда және қазіргі әлемде исламның орны. Қасиетті кітап ретінде
мәдениет ескерткіштері
Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтер. Қазіргі заманғы діннің ерекшеліктері.
Дін, мемлекет, саясат
Оқыту нәтижесі: Дүниетанымдық проблемаларды конфессиялар тәсілдерін шешу, негізгі
құндылықтар әлемдік діндерді түсіну және білу. Тарих және қазіргі заман және тарих, рухани-мәдени
мәселелерін көшбасшы дін перспективалы тәсілдерін қою және шешу, анықтай білу және қолдану,
Философиялық қыр-сырын, дінтану әдіснамасы және күнделікті дұрыс қолдана білу. Өзінің
түсіндірмелерін негізгі дүниетанымдық проблемаларды шешу тұрғысынан зерттеп білу. Негізігі білім
беру және өмірлік-практикалық ортада өз жүйесін тұлғалық құндылықтарды қолдана дамытып білу.
Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Жалпы білім беретін пәндер
Rel 1112 Религиоведение
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Учебная, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Целью настоящего курса является: формирование у студентов-антропологов
профессионального умения вести мировоззренческий диалог и конкретизировать свои гуманитарные
знания применительно к анализу религии.
Краткое содержание курса: Введение в религиоведение. Место религии в культуре
человечества. Религия: исторические формы и современность. Буддизм: основы вероучения и культа.
Христианство: история и современность. Сущность ислама и его место в современном мире и
Казахстане. Священные писания как памятники культуры. Современные нетрадиционные
религиозные движения и культы. Особенности современной религиозности. Религия, государство,
политика.
Результаты обучения: Знать и понимать основные ценности мировых религий; способы
решения мировоззренческих проблем конфессиями. Уметь определять и применять перспективные
способы постановки и решения духовно-культурных проблем лидерами вероисповеданий в истории и
современности. Уметь корректно применять азы философско-религиоведческой методологии в
профессии и повседневности. Уметь представлять собственную интерпретацию ключевых
мировоззренческих проблем в контексте исследования. Уметь автономно развивать свою систему
личностных ценностей; поддерживать гуманистическую основу образовательной и жизненнопрактической среды.
Руководитель программы: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Общеобразовательных дисциплин
ETD 1112 Экология және тұрақты даму
Пререквизеттері: Мектеп курсы
Постреквизиттері: Оқу, Кәсіби қызмет.
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Оқу мақсаты: Қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздерін терең жүйесі білімі мен
түсінігі, табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау ұтымды пайдалану қазіргі заманғы
тәсілдерді теориялық және практикалық білім алуға, экологиялық дүниетанымды қалыптастыру
тұрады.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Экология және қазіргі заманғы өркениеттің
мәселелері. Аутэкология - организмдердің экология. Халқы экология - экология популяция.
Синэкология - қауымдастықтар экологиясы. Биосфера және ноосфера туралы ілім. Биосфера және
оның тұрақтылығы. Тірі тұжырымдамасы. Қазіргі заманғы биосфера. Ғаламдық биогеохимиялық
цикл. Тұрақты даму тұжырымдамасы. экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы өркениеттің
мәселелері. экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы өркениеттің мәселелері. Жасыл экономика
және тұрақты даму. табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау механизмі. Қазақстан
Республикасының энергоэкологиялық стратегия. Қазақстан Республикасының тұрақты даму
тұжырымдамасы.
Оқыту нәтижесі: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимыл негізгі заңдарын білу; экожүйелер
мен биосфераның даму істеуі; өндіру және экологиялық денсаулығына қауiп әсері; ғылыми және
кәсіби әдебиеттерді іздеу және ұйымдастыру дағдыларын бар; қоршаған ортаға антропогендік әсер
бағалауды талдау қабілетті; стандартты әдістемесі экологиялық мониторинг; экологиялық және
экономикалық жүйелерді тұрақты дамыту үшін оңтайлы жағдай анықтай алады; ойлау өз мәдениеті,
табиғи ресурстарды пайдалануға байланысты экологиялық және экономикалық жүйелердің даму
үрдістеріне туралы сыни ойлауға және олардың қоршаған ортаға әсерін сипаттайтын.
Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандарттау және тағам технологиялары
EUR 1112 Экология и устойчивое развитие
Пререквизиты: Школьный курс
Постреквизиты: Учебная, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: состоит в формировании экологического мировоззрения, получение
глубоких системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и природы,
теоретических и практических знаний по современным подходам рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Краткое содержание курса: Введение. Экология и проблемы современной цивилизации.
Аутэкология - экология организмов. Демэкология - экология популяций. Синэкология - экология
сообществ. Учение о биосфере и ноосфере. Биосфера и ее устойчивость. Концепция живого
вещества. Современная биосфера. Глобальные биогеохимические циклы. Концепция устойчивого
развития. Экологический кризис и проблемы современной цивилизации. Экологический кризис и
проблемы современной цивилизации. Зеленая экономика и устойчивое развитие. Механизм
природопользования и охраны окружающей среды. Энергоэкологическая стратегия Республики
Казахстан. Концепция устойчивого развития Республики Казахстан.
Результаты обучения: знать основные закономерности взаимодействия природы и общества;
основы функционирования экосистем и развития биосферы; влияние вредных и опасных факторов
производства и окружающей среды на здоровье человека; иметь навыки поиска и систематизации
научной и специальной литературы; уметь анализировать оценку техногенного воздействия
производства на окружающую среду; стандартную методику мониторинга окружающей среды; уметь
определять оптимальные условия устойчивого развития эколого- экономических систем; владеть
культурой мышления, критически осмысливать тенденции развития эколого-экономических систем,
связанных с использованием природных ресурсов и охарактеризовать их экологические последствия.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандартизация и пищевые технологии
Gen 1112 Гендерология
Пререквизеттері: Мектеп курсы.
Постреквизиттері: Оқу, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Мақсаты-гендерлік теориясы тұрады, көрсету үшін, қалай пайда болады бұл
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тетіктер ретінде қалыптасады гендерлік стереотиптер және олар қалай жұмыс істейді. Түпкі мақсаты
осы күш-жігердің тұрады жою "гендерлік соқырлық". Пән қайта қарайды әлеуметтік және саяси
теория, жою үшін тек монистический (ер немесе әйел) әлемге көзқарас және әлеуметтік проблемалар.
Бұл ретте ұшырайды сын теориясы, олар құралы ретінде қызмет атқарады сексизма. Хабардар
гендерологии расставляются мән кедергілер бөгет жасайтын ерлерге, әйелдерге, өту жолы
әлеуметтендіру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Классикалық және қазіргі заманғы даму бағыттары
гендерлік теориясы және гендерлік зерттеулер. Ер адам мен женшина субъектілері ретінде қоғам.
Әлеуметтендіру және гендер. Теориясы туралы олқылықтың ретінде әйелдердің таптаурын ерлер
ұсыну туралы әйелдер, оның орны мен рөлі, өмірде ерлер. Әлеуметтік мифы о женщине және
әлеуметтік туралы аңыздар еркекке. Әлеуметтік теория жынысты. Стереотиптер маскулинности және
фемининности қазіргі заманғы қоғамда. Өзгерту гендерлік стереотипа: ассертивная әйел қазіргі
заманғы әлемде. Жыныс-жас сипаттамасы және әлеуметтік мәртебесін әйелдер қазіргі қоғамда.
Әйелдер құқығы басында үшінші мыңжылдықтың. Гендер және экономика. Әйел және дін. Отбасы
өміріндегі әйелдер. Тұрмыстық зорлық-зомбылық. Халықаралық тәжірибе және келешегі әйелдер
қозғалысы шетелде.
Оқыту нәтижесі: Дүниетанымдық проблемаларды конфессиялар тәсілдерін шешу, негізгі
құндылықтар әлемдік діндерді түсіну және білу. Тарих және қазіргі заман және тарих, рухани-мәдени
мәселелерін көшбасшы дін перспективалы тәсілдерін қою және шешу, анықтай білу және қолдану,
Философиялық қыр-сырын, дінтану әдіснамасы және күнделікті дұрыс қолдана білу. Өзінің
түсіндірмелерін негізгі дүниетанымдық проблемаларды шешу тұрғысынан зерттеп білу. Негізігі білім
беру және өмірлік-практикалық ортада өз жүйесін тұлғалық құндылықтарды қолдана дамытып білу.
Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К.
Кафедра: Жалпы білім беретін пәндер
Gen 1112 Гендерология
Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Учебная, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Цель гендерной теории состоит в том, чтобы показать, как появляются эти
механизмы, как формируются гендерные стереотипы и как они действуют. Конечная цель этих
усилий состоит в устранении «гендерной слепоты». Дисциплина пересматривает социальные и
политические теории, чтобы устранить сугубо монистический (мужской или женский) взгляд на мир
и социальные проблемы. При этом подвергаются критике теории, которые служат инструментом
сексизма. В курсе гендерологии расставляются акценты на барьерах, мешающих как мужчинам, так и
женщинам пройти путь социализации.
Краткое содержание курса: Введение. Классические и современные направления развития
гендерной теории и гендерных исследований. Мужчина и женшина как субъекты общества.
Социализация и гендер. Теории о неполноценности женщин как стереотипные мужские
представления о женщин, её месте и роли в жизни мужчины. Социальные мифы о женщине и
социальные мифы о мужчине. Социальная теория пола. Стереотипы маскулинности и фемининности
в современном обществе. Изменение гендерного стереотипа: ассертивная женщина в современном
мире. Половозрастные характеристики и социальный статус женщины в современном обществе.
Права женщин к началу третьего тысячелетия. Гендер и экономика. Женщина и религия. Семья в
жизни женщины. Домашнее насилие. Международный опыт и перспективы женского движения за
рубежом.
Результаты обучения: Знать и понимать основные ценности мировых религий; способы
решения мировоззренческих проблем конфессиями. Уметь определять и применять перспективные
способы постановки и решения духовно-культурных проблем лидерами вероисповеданий в истории и
современности. Уметь корректно применять азы философско-религиоведческой методологии в
профессии и повседневности. Уметь представлять собственную интерпретацию ключевых
мировоззренческих проблем в контексте исследования. Уметь автономно развивать свою систему
личностных ценностей; поддерживать гуманистическую основу образовательной и жизненнопрактической среды.
Руководитель программы: Абдрахманова Р.К.
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Кафедра: Общеобразовательных дисциплин
OMSHN 1112 Өсімдік және мал шаруашылық негіздері
Пререквизиттері: Мектеп курсы.
Постреквизиттері: Оқу, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Негізгі мақсатты – ауылшаруашылығында негізгі технологиян, егіншілік, мал
шаруашылығы оқу.
Курстың қысқаша мазмұны: Өсімдік шаруашылығындағы барлық салаларды оқып
жетілдіру. Егін шаруашылығының технологиясын білу. Дақылдардың вегетациялық кезеңдерін
жетілдіріп біліп, мол өнім алу.
Оқыту нәтижесі: Тәжірибие барысында далалалық, өндірістік әдістемелер жүргізу және
анализ алып тәжірибие өткізу. Зерттеу нәтежиесінде шыққан қортынды көрсеткіштерді өндіріске
еңгізу. Агрономиялық зерттеулер нәтижесінде жоспар құрау. Ауыл шаруашалық дақылдарынан мол
өнім алу. Аз шығын жасап.
Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандарттау жане тагам технологиялары
ORZh 1112

Основы растениеводства и животноводства

Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Учебная, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Основная цель данной дисциплины – изучение основы технологии
сельхозпроизводства, земледелия, растениеводства, животноводства и кормопроизводства.
Краткое содержание курса: Основы разведения сельскохозяйственных животных. Рост и
развитие с/х. животных. Скотоводство. Молочная продуктивность Основные виды продуктивности
с/х. животных. Скотоводство. Мясная продуктивность. Овцеводство Шерстная продуктивность с/х.
животных. Свиноводство. Репродуктивные качества свиней. Откорм. Коневодство. Продуктивное
коневодство. Птицеводство.
Яичное и мясное птицеводство. Основы кормления
сельскохозяйственных животных. Химический состав кормов. Принципы нормированного
кормления. Кормовые нормы и рационы. Классификация и краткая характеристика кормов.
Переваримость питательных веществ и факторы, влияющие на нее. Основы зоогигиены Бонитировка
с\х животных. Искусственное осеменение животных, сущность метода, значение. Методы
разведения, их биологическая сущность. Гибридизация, её сущность и практическое значение
Результаты обучения: Знать методику закладки полевых, производственных и
вегетационных опытов; методику проведения наблюдений анализов в опытах. Применять методы
производственных наблюдений; методы определения достоверности полученных данных; оставить
план агрономических исследований; проводить полевые, вегетационные и производственные опыты;
применять правильные методы основных наблюдений и анализов в опытах; проверять эффективность
новых агроприемов путем проведения производственных опытов и внедрять их в производство;
анализировать, синтезировать и обобщать полученные данные и определять их достоверность;
математически обрабатывать полученные данные и определять их достоверность; сделать
правильные выводы; составить отчет по материалам исследования.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандартизация и пищевых технологий
EMEKM 1203 Энергетиканың математикалық есептері және компьютерлік моделдеу
Пререквизиттері: Математика
Постреквизиттері: Жабдықтау жүйелеріндегі қауіпсіздік, электр энергиясындағы сапа
Оқу мақсаты: Математиканы жалпы теориялық курс ретінде электр энергетикасы
саласындағы маманның жұмысында практикалық қолдануымен байланыстыру және қолданбалы
зерттеулер үшін нақты математикалық аппарат беру.
Курстың қысқаша мазмұны: Электр энергетикадағы математикалық есептер электр
энергетикадағы математикалық бағдарламалау әдістерін қолдану. Бағытталған және бағытталмаған
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графтар теориясы. Сызықты емес бағдарламалау. Динамикалық бағдарламалау. Критериалды
бағдарламалау. Электр энергетикалық есептерде Ықтималдықтар теориясын және математикалық
статистиканы қолдану.
Оқыту нәтижесі: Жоғары математикадан математикалық құрылымдарды, модельдеу
есептерін шешу үшін математикалық аппаратты білу. Электр энергетикасы міндеттерін шешу үшін
математикалық аппаратты қолдану. Зерттелетін объектіні талдай білу, математикалық модельді
жобалау, есептерді шешу үшін математикалық аппаратты қолдану, есептеу техникасын оңтайлы
пайдалану, деректер базасын жасау, бағдарламалау. Жүйелер жұмысының сенімділігін, жүйенің
оңтайлы параметрлерін анықтай білу. Математикалық және компьютерлік модельдеу негіздерін
білуді түрлендіре білу.
Бағдарлама жетекшісі: Кужукеев Ж.М.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MZEKM 1203 Математические задачи энергетики и компьютерное моделирование
Пререквизиты: Математика
Постреквизиты: Надежность в системах электроснабжения, качество электрической энергии
Цель изучения: Связать математику как общетеоретический курс с ее практическими
применениями в работе специалиста в области электроэнергетики и дать конкретный математический
аппарат для прикладных исследований.
Краткое содержание курса: Математические задачи в электроэнергетике Применение
методов математического программирования в электроэнергетике. Теория направленных и
ненаправленных графов. Нелинейное программирование. Динамическое программирование.
Критериальное программирование. Применение теории вероятностей и математической статистики в
электроэнергетических задачах.
Результаты обучения:
Знание математических структур из высшей математики,
математический аппарат для решения задач моделирования. Применение математического аппарата
для решения задач электроэнергетики. Умение анализировать изучаемый объект, проектировать
математическую модель, использовать математический аппарат для решения задачи, оптимально
использовать вычислительную технику, разрабатывать базы данных, программировать. Умение
определять надежность работы систем, оптимальные параметры систем. Умение модифицировать
знание основ математического и компьютерного моделирования.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhMAQ 1203 Электрмен жабдықтау есептерін шешу үшін математикалық әдістерді қолдану
Пререквизиттері: Математика
Постреквизиттері: Электр жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздік көрсеткіштері және
танықтамасының негіздері
Оқу мақсаты: Студенттерді Электр энергетикасы есептерін шешу үшін заманауи
математикалық аппараттар мен әдістерді қолдануға үйрету
Курстың қысқаша мазмұны: Тораптық кернеу теңдеулерін дәл және итерациялық
әдістермен шешу алгоритмдерін зерттеу, дифференциалдық теңдеулерді аналитикалық және сандық
әдістермен шешу; күрделі жүйелердің шағын тербелістер теңдеуін жазу, жүйенің жиілік
сипаттамаларын, тұрақтылық критерийлерін қалыптастыру; деректерді өңдеудің статистикалық
әдістері, регрессия теңдеулерін алу және пайдалану.
Оқыту нәтижесі: Электрмен жабдықтау сұлбаларын алмастыру тәсілдерін, сызықты
алгебралық теңдеулерді шешу әдістерін, сызықты емес Алгебралық теңдеулерді шешу әдістерін білу.
Регрессия теңдеулерін алу және оларды Энергетика есептерін шешу кезінде қолдану. Желінің есептік
сұлбаларын құру, режимдерді есептеу, талдау және оңтайландыру үшін қолданбалы бағдарлама
пакеттерін пайдалану әдістемесін меңгеру.
Бағдарлама жетекшісі: Кужукеев Ж.М.
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Кафедра: Энергетика және машинажасау
PMMRZE 1203 Применение математических методов для решения задач

элекроснабжения
Пререквизиты: Математика
Постреквизиты: Основы определения и показатели надежности систем электроснабжения
Цель изучения: Научить студентов применять современные математические аппараты и
методы для решения задач электроэнергетики.
Краткое описание дисциплины: Изучение алгоритмов решения уравнений узловых
напряжений точными и итерационными методами, решения дифференциальных уравнений
аналитическими и численными методами; запись уравнения малых колебаний сложных систем,
формирование частотных характеристик системы, критериев устойчивости; статистические
методы обработки данных, получение и использование уравнений регрессии.
Результат обучения: Знать способы замещения схемы электроснабжения, методы решения
линейных алгебраических уравнений, методы решения нелинейных алгебраических уравнений.
Уметь получать уравнения регрессии и использовать их при решении задач энергетики. Владеть
методикой составления расчетных схем сети, использования прикладных пакетов программ для
расчета, анализа и оптимизации режимов.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ETETA 2207 Электрлік тізбектерді есептеудің практикалық әдістері
Пререквизиттері: Математика, Термодинамика және электродинамика негіздері
Постреквизиттері: Электр энергетика.
Оқу мақсаты: бірфазалы синусоидальды және үш фазалы токтың желілік электр
тізбектеріндегі тұрақты күйдегі процестердің сапалық және сандық аспектілерін зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері.
Бірфазалы синусоидалы токтың электр тізбектері. Үш фазалы айнымалы ток тізбегі. Нонсиозоидальді
токтар.
Оқыту нәтижесі: Электротехника саласында белгілі бір сындарлы шешімдерді қолдануға
қатысты пікірлер мен пікірлерді білдіру қабілеті. Электротехника саласында өндіріс процестері
туралы ақпаратты дербес жұмыс жасай білу; логикалық ойлау дағдыларын дамыту, кәсібилігін
жақсарту үшін машиналар мен жабдықтардың үлгілерін енгізу үшін компьютерлік бағдарламаларды
қолдану.
Бағдарлама жетекшісі: Кужукеев Ж.М.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PMREC 2207 Практические методы расчёта электрических цепей
Пререквизиты: Математика, Основы термодинамики и электродинамики.
Постреквизиты: Электроэнергетика.
Цель изучения: изучение, как с качественной, так и с количественной стороны установившихся
процессов в линейных электрических цепях однофазного синусоидального и трехфазного тока.
Краткое содержание курса: Введение. Линейные электрические цепи постоянного тока.
Электрические цепи однофазного синусоидального тока. Трехфазные цепи переменного тока.
Несинусоидальные токи.
Результаты обучения: Умение выражать мысли и суждения по использованию тех или иных
конструктивных решений в области электротехники. Умение самостоятельно работать с
информацией по производственным процессам в области электротехники; развивать навыки
логического мышления, применять компьютерное программы для выполнения макетов машин и
оборудования с целью повышения профессионализма.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
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Кафедра: Энергетики и машиностроения
ETSTA 2209 Электрлік тізбектерді сараптаудың тиімді әдісі
Пререквизиттері:. Математика, Термодинамика және электродинамика негіздері
Постреквизиттері: Кәсіпорындардағыэлектркөзі.
Оқу мақсаты: студенттерге кәсіби білімдер, дағдылар мен дағдыларды құру, салмақты және
негізделген шешімдер қабылдау, электр тізбектерін және олардың есептеулерін жасау, сондай-ақ
онымен жұмыс істеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Электр тізбектерін есептеудегі мәселелерді шешудің жалпы
методологиялық және техникалық талаптары. Тұрақты электр тізбектерін есептеу әдістері. Тұрақты
электр тізбектерін есептеу әдістері Синусоидалы бірфазалы ток тізбектерін есептеу әдістері Үш
фазалы синусоидальды ток тізбектерін есептеу әдістері Үш фазалы синусоидальды ток тізбектерін
есептеу әдістері Синусоидалы емес токтар мен кернеулердің тізбектерін есептеу әдістері.
Оқыту нәтижесі: Электр тізбектерін есептеудің практикалық әдістерін білу және білу.
Электрлік және магниттік тізбектердегі стационарлық және өтпелі процестерді қолдану.
Электротехника саласында белгілі бір сындарлы шешімдерді қолдануға қатысты пікірлер мен
пікірлерді білдіру қабілеті. Электротехника саласында проблеманы тұжырымдау және оны шешу
үшін белгілі бір инженерлік идеяларды тарту мүмкіндігі. Электротехника саласында өндіріс
процестері туралы ақпаратты дербес жұмыс жасай білу; логикалық ойлау дағдыларын дамыту,
кәсібилігін жақсарту үшін машиналар мен жабдықтардың үлгілерін енгізу үшін компьютерлік
бағдарламаларды қолдану.
Бағдарлама жетекшісі: Кужукеев Ж.М.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OMAEC 2209 Оптимальные методы анализа электрических цепей
Пререквизиты: Математика, Основы термодинамики и электродинамики.
Постреквизиты: Электроснабжение предприятий.
Цель изучения: формирование у студентов систему профессиональных знаний, умений и
навыков для принятия взвешенных и аргументированных проектных решений, разработки
электрических цепей и их расчётов, а так же работы с ней.
Краткое содержание курса: Общие методические и технические требования к решению
задач по расчёту электрических цепей. Методы расчёта электрических цепей постоянного тока.
Методы расчёта электрических цепей постоянного тока Методы расчёта электрических цепей
синусоидального однофазного тока Методы расчёта трёхфазных цепей синусоидального тока
Методы расчёта трёхфазных цепей синусоидального тока Методы расчёта цепей с
несинусоидальными токами и напряжениями.
Результаты обучения: Понимание и знание практических методов расчета электрических
цепей. Применение установившихся и переходных процессов в электрических и магнитных цепях.
Умение выражать мысли и суждения по использованию тех или иных конструктивных решений в
области электротехники. Умение сформулировать задачу в области электротехники и привлечь
определенные инженерные мысли к ее решению. Умение самостоятельно работать с информацией по
производственным процессам в области электротехники; развивать навыки логического мышления,
применять компьютерное программы для выполнения макетов машин и оборудования с целью
повышения профессионализма.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
AOT 2208 Ақпараттық-өлшеуіштік техника
Пререквизиттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде).
Постреквизиттері: Автоматты басқару теориясы, Электрлендіру жүйелерін жобалау, Электр
энергетикадағы аралық үрдістер.
Оқу мақсаты: Студенттер арасында физикалық құбылыстар туралы білімді қалыптастыру,
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жартылай өткізгіш аспаптарда және оларды қолдану арқылы құрылғыларда жобалау.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жартылай өткізгіш құрылғылар. Ауыспалы және
тікелей ток күшейткіштері. Операциялық күшейткіштер. Салыстырғыштар. Аралас логикалық
элементтер. Логикалық элементтер (жадымен). Ақпараттық түрлендіргіштер. Метрология негіздері
және стандарттау. Электрлік аналогтық құралдармен электрлік шамаларды өлшеу. Цифровые өлшеу
құралдары. Аналогтық сигналды сандық кодқа түрлендіру. Жиіліктер мен уақыт интервалдары
бойынша цифровые метрлер. Ақпараттық-өлшеу жүйесі. Аппараттық қадағалау және бақылау
құралдарын тексеру.
Оқыту нәтижесі: Жартылай өткізгіш құрылғылардың жұмысы кезінде пайда болатын
физикалық үрдістер туралы, сыртқы факторлардың олардың параметрлеріне әсер етуі және жартылай
өткізгіш құрылғыларға негізделген құрылғылардың жұмыс істеуі туралы түсінікке ие болыңыз.
Жартылай өткізгіш құрылғылардың әрекет ету қағидаларын білу және қолдану, олардың техникалық
және экономикалық көрсеткіштерін жақсарту жолдары, жартылай өткізгіш құрылғылардағы
электронды схемаларды есептеу. Ақпаратты және өлшеу құралдарын жобалау дағдыларына ие болу.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
IIT 2208 Информационно-измерительная техника
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке)
Постреквизиты:
Теория
автоматического
управления,
Проектирование
систем
электрификации, Переходные процессы в электроэнергетике.
Цель изучения: Формирование знаний у студентов о физических явлениях, проекающих в
полупроводниковых приборах и устройствах с их применением.
Краткое содержание курса: Введение. Полупроводниковые приборы. Усилители
переменного и постоянного тока. Операционные усилители. Компараторы. Комбинационные
логические элементы. Логические элементы (с память.). Преобразователи информации. Основы
метрологии и стандаритизации. Измерения электрических величин электронными аналоговыми
приборами. Цифорвые измерительные приборы. Преобразование аналогового сигнала в цифоровой
код. Цифорвые измерители частоты и интервалов времени. Информационно-измерительные системы.
Ведомственный надхор и проверка измирительной аппаратуры.
Результаты обучения: Понимать и иметь представление о физических процессах,
протекающих при работе полупроводниковых приборов, о влиянии на их параметры внешних
факторов, о работе устройств на базе полупроводниковых приборов. Знание и умение применять
принципы действия полупроводниковых приборов, пути улучшения их технико-экономических
показателей, рассчитывать электронные схемы на полупроводниковых приборах. Иметь навыки
проектировая информационно-измерительных средств.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

EO 2208 Электрлік өлшеу
Пререквизиттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
Постреквизиттері: Автоматиканың негізі, Электр жабдықтау жүйенің жобасы, Жабдықтау
жүйелерін басқарудының автоматтандырылған жүйелері (БАЖ).
Оқу мақсаты: электрлік өлшеулер саласындағы студенттерді іріктеу, бірқатар техникалық
пәндерді кейінгі зерттеу үшін теориялық негіз қалыптастыру. Пәндерді меңгеру студенттердің
арасында ғылыми және инженерлік білімдердің біртұтас жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді,
электр энергиясын, жылу және энергетика саласындағы өндірісті одан әрі дамыту үшін түлек
дайындайды.
Курстың қысқаша мазмұны: Өлшеу әдісі. Қателер. Бірліктер, стандарттар және электрлік
шамалардың шаралары. Аналогты электрлік өлшеу құралдары туралы жалпы ақпарат. Тікелей
бағалау құрылғылары. Сандық өлшеу құралдары және аналогты-цифрлық түрлендіргіштер. Өлшеуіш
трансформаторлар. Электр параметрлерін өлшеу. Өлшеу қуаты, индуктивтілік. Электр тоғын өлшеу.
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Электр энергиясын өлшеу. Фазалық жылжу бұрышын өлшеу және айнымалы ток жиілігі. Ауа және
кабель желілерінің электрлік параметрлерін өлшеу. Электрлік емес әдістер бойынша электрлік емес
шамаларды өлшеу.
Оқыту нәтижесі: Өлшеудің негізгі ұғымдарын және физикалық шамалардың бірлігін білу;
өлшеу құралдарының негізгі түрлері және оларды жіктеу; Электр тізбектерінің параметрлерін
өлшеудің негізгі әдістері, сондай-ақ электрлік өлшеу құралдарының құрылысы мен жұмыс істеу
негіздері. Өлшеудің негізгі әдістері мен қағидаларын қолдануға; электрлік өлшеулерді таңдау;
электрлік шамаларды нақты дәлдікпен өлшеуге; өлшенген мәннің және өлшеу дәлдігін анықтау;
өлшеу нәтижелерін өңдеу және талдау үшін компьютерлік технологияны қолдануға болады.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ЕI 2208 Электрические измерения
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке)
Постреквизиты:
Основы
автоматики,
Энергосбережение
в
электроэнергетике,
Автоматизированные системы управления (АСУ) систем электроснабжения.
Цель изучения: фундаментальная подготовка студентов в области электрических измерений,
для создания теоретической базы для последующего изучения ряда технических дисциплин.
Освоение дисциплины позволяет сформировать целостную систему научных и инженерных знаний у
студентов, подготавливает выпускника для последующей производственной деятельности в области
электроэнергетики, теплоэнергетики и энергетического машиностроения.
Краткое содержание курса: Методы измерений. Погрешности. Единицы, эталоны и меры
электрических величин. Общие сведения об аналоговых электроизмери- тельных приборах. Приборы
непосредственной оценки. Цифровые измерительные приборы и аналогово- цифровые
преобразователи. Измерительные трансформаторы. Измерение электрических параметров. Измерение
емкости, индуктивности. Измерение мощности электрического тока. Измерение электрической
энергии. Измерение угла сдвига фаз и частоты переменного тока. Измерения электрических
параметров воздушных и кабельных линий. Измерение неэлектрических величин электрическими
методами.
Результаты обучения: Знать основные понятия об измерениях и единицах физических
величин; основные виды средств измерений и их классификацию; основные методы измерений
параметров электрических цепей, а так же основы построения и эксплуатации средств электрических
измерений. Уметь применять основные методы и принципы измерений; выбирать средства
электроизмерений; измерять с заданной точностью электрические величины; определять значение
измеряемой величины и показатели точности измерений; использовать средства вычислительной
техники для обработки и анализа результатов измерений.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EM 2209 Электротехникалық материалтану
Пререквизиттері: Мектеп курсы.
Постреквизиттері: Электрлендіру жүйелерін жобалау, Электрлік станциялар және
подстанциялар, Электр қондырғыларындағы шамадан тыс кернеу және оқшаулау.
Оқу мақсаты: салалық оқытудың жалпы техникалық базасын қалыптастыру; студенттердің
электротехникалық материалдар бойынша негізгі ережелерін игеру; электротехникалық
материалдарды алу технологиясын және олардың сипаттамаларын зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Материалдардың құрылымы және негізгі қасиеттері. Өткізгіш
және өткізгіш материалдар. Жартылай өткізгіш материалдар. Диэлектрлік материалдар. Магнитті
материалдар.
Оқыту нәтижесі: Электростатикалық өрістегі өткізгіштер мен диэлектриктерді білу; әртүрлі
заттардың электр өткізгіштігі; металдардың электрондық өткізгіштігі; өткізгіштің қарсылықтың
температураға тәуелділігі; суперөткізгіштігі; жартылай өткізгіштердегі электр тогы; заттардың
магниттік қасиеттері. Графикалық және мәтіндік ақпаратты өңдеу технологиясы болуы керек.
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Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EM 2209 Электротехническое материаловедение
Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Проектирование систем электрификации, Электрические станции и
подстанции, Перенапряжения и изоляция в электроустановках.
Цель изучения: формирование общетехнической базы отраслевой подготовки; усвоение
студентами основных положений по вопросам электротехнического материаловедения; изучение
технологии получения электротехнических материалов и их характеристик.
Краткое содержание курса: Строение и основные свойства материалов. Проводниковые и
сверхпроводниковые материалы. Полупроводниковые материалы. Диэлектрические материалы.
Магнитные материалы.
Результаты обучения: Знать проводники и диэлектрики в электростатическом поле;
электрическая проводимость различных веществ; электронная проводимость металлов; зависимость
сопротивления проводника от температуры; сверхпроводимость; электрический ток в
полупроводниках; магнитные свойства вещества. Владеть технологиями обработки графической и
текстовой информации.
Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhEEM 2209 Электрлі желілер және электроэнергетикадағы электризоцияланған
материалдар
Пререквизиттері: Мектеп курсы.
Постреквизиттері: Электр энергетикасындағы энергия үнемдеу, Энергетикалық қондырғы
өңдірісі, өзгертілген электрлік энергияны тарату, Электр қондырғыдағы жоғары кернеу техникасы.
Оқу мақсаты: Пәннің мақсаты - электротехникалық материалтану саласындағы білімі бар
студенттердің материалтанудың ажырамас бөлігі ретінде сатып алуы
Курстың қысқаша мазмұны: Электротехникалық жабдықтардың электротехникалық
материалдары. Дирижерлық материалдар. Жартылай өткізгіш материалдар. Электрлік жабдықтардың
диэлектрлік материалдары. Магнитті материалдар.
Оқыту нәтижесі: қазіргі заманғы жоғары сапалы құрылымдық және электрлік
материалдарды таңдау үшін техникалық регламенттермен, түрлі стандарттармен және
анықтамалықтармен жұмыс істеу дағдыларын игеру.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EPEME 2209 Электрические проводники и электроизоляционные материалы в
электроэнергетике
Пререквизиты: Школьный курс.
Постреквизиты: Энергосбережение в электроэнергетике, Энергетические установки
производства, преобразования и распределения электрической энергии, Техника высоких
напряжений в электроустановках.
Цель изучения: Целью дисциплины является приобретение студентами знаний в об- ласти
электротехнического материаловедения как составной части материаловедения
Краткое содержание курса: Электротехнические материалы электроэнергетического
обоудования. Проводниковые материалы. Полупроводниковые материалы. Диэлектрические
материалы электроэнергетического оборудоания. Магнитные материалы.
Результаты обучения: приобретение навыков работы с техническими регламентами,
различными стандартами и справочниками для выбора современных качественных конструкционных
и электротехнических материалов.
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Руководитель программы: Бедыч Т.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
TKS 2210 Технологиялық кәсіпкерлік және стартаптар
Пререквизиттер: Кәсіпкерлік қызмет.
Постреквизиттер: Жабдықтау жүйелеріндегі қауіпсіздік, электр энергиясындағы сапа.
Оқу мақсаты: Студенттерде өмір сүруге қабілетті стартаптар мен техпренерлік процестер
жасау түсінігін қалыптастыру. Кәсіпкерге қажетті IT-компетенцияны, бизнес дағдыларды және
топтық жұмыстарды дамыту. Осы курс өз бизнес-идеясын инкубатор немесе акселераторда дамыту
үшін білімдер жинағын беруге бағытталған.
Курстың қысқаша мазмұны: Техпренёрлік. Уақыт ағымы және мемлекеттің мұқтаждығы.
Ынталандыру. MCI. Серпілісті Идея және шабыт көзі. Қазіргі заман трендтері. Қорытынды мақсат
ретінде инкубатор мен акселератор арасындағы айырмашылық. Топ. Қажетті білікті негізін
салушыларды қалай тарту және қиын сәттерде топты қалай ынталандыру. Мақсатты аудиторияның
Клиенттің Сегментке бөлінуі. Әрбір сегментке бірегей Құнды Ұсыныс жасау. Customer Development.
Мәселелі сұхбат арқылы клиентті зерттеу. Тікелей бәсекелестер және жасанды өнімдер. TAM - SAM SOM. MVP нарығының көлемі. MCI сәйкес өнімді енгізу. Бизнес-Модельдердің Canvas-картасы.
Гипотездерді тестілеуге арналған HADI-циклдер. Ақшаландыру модельдері. Өнімнің юнитэкономикасы және метрикасы. Қаржы. Бағаның құрылуы. Маркетинг. Алғашқы сатылымдар. PR.
Customer Validation. Сатылым арналары және масштабтау. Венчурлық Инвестициялар. Pre-seed, Seed,
А/B/C раундтағы инвесторлар түрлері. Бизнес-ангелдер және Краудфандинг. Питчинг.
Оқудың нәтижесі: білу керек: техпренёрлік процестердің негіздерін және оның негізгі
теориялық тәсілдерін. Істей алу: IT-кәсіпкердің алған дағдыларын қолдана отырып, ең кемі өмірге
бейімді өнімге дейін идеяны жеткізу. Меңгеру керек: бизнес-идеяны жүзеге асыру әдістерін,
оқылатын пәндердің әдістемелік базистерін.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
TPS 2210 Технологическое предпринимательство и стартапы
Пререквизиты: Предпринимательская деятельность.
Постреквизиты: Надежность в системах электроснабжения, качество электрической энергии.
Цель изучения: Формирование у студентов понимания процесса создания жизнеспособного
стартапа и техпренёрского процесса. Развитие IT-компетенции, командной работы и бизнес-навыков,
необходимых технологическому предпринимателю. Данный курс призван дать совокупность знаний
для развития своей бизнес-идеи в инкубаторе или акселераторе.
Краткое содержание курса: Техпренёрство. Веяние времени и потребность государства.
Мотивация. MCI. Прорывная Идея и источники вдохновения. Тренды Современности. Разница между
инкубатором и акселератором, как итоговой цели. Команда. Как привлечь со-основателей с нужными
компетенциями и мотивировать команду в трудные моменты. Разбиение Целевой Аудитории на
Клиентские Сегменты. Составление уникального Ценностного Предложения каждому сегменту.
Customer Development. Изучение клиентов через Проблемные Интервью. Прямые конкуренты и
продукты заменители. Объём рынка TAM - SAM - SOM. MVP. Имплементация продукта согласно
MCI. Canvas-карта Бизнес-Модели. HADI-циклы для тестирования гипотез. Модели монетизации.
Юнит-экономика продукта и метрики. Финансы. Ценообразование. Маркетинг. Первые Продажи. PR.
Customer Validation. Каналы продаж и масштабирование. Венчурные Инвестиции. Виды инвесторов
на раундах Pre-seed, Seed, А/B/C. Бизнес-ангелы и Краудфандинг. Питчинг.
Результаты обучения: знать: основы техпренёрского процесса и основные теоретические
подходы к нему. Уметь: довести идею до минимально жизнеспособного продукта, используя
полученные навыки IT-предпринимателя. Владеть: методологическим базисом изучаемой
дисциплины, методами реализации бизнес-идей.
Руководитель программы: Джабасова Ж.Г.
Кафедра: Экономики и менеджмента
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ZM 2210 Жобалық менеджмент
Пререквизеттері: Кәсіпкерлік қызмет.
Постреквизиттері: Жабдықтау жүйелеріндегі қауіпсіздік, электр энергиясындағы сапа.
Оқу мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті жобаларды басқарудын технологияларын
қолдану және өмір сүрудін түрлі салаларында жобаларды басқару теориясы туралы білім алу болып
табылады. Осы курс елдін дамуындағы жоспарлау жүйелерін ұйымдастыру үшін білім беру болып
табылады.
Курстың қысқаша мазмұны: Жобалық менеджментке кіріспе. Жобаның классификациясы
және сыртқы ортасы. Жобаның басқару принциптері. Жобаның ұйымдастырушылық құрылымы.
Жобаның жүзеге асырылуы: стратегия және технология. Менеджер және жобаның командасы.
Тәуекелдерді басқару. Жобаның қаржылық қамтамасыз етуі. Жобаның инвестициялық сипаттамасы.
Бизнес-жобаның презентациясы.
Оқыту нәтижесі: менеджмент және маркетинг, жобалық менеджментке негізгі теориялық
әдістерін және негіздерін білу. Оқытылатын пәннің әдістемелік базисін, жобаны жүзеге асырудың
әдісіне ие болу. Қолайсыз жағдайларда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді табу,
жобаларды құрастыру, осы жобаларды жарнама және байланыс саласында басқара алу.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
РМ 2210 Проектный менеджмент
Пререквизиты: Предпринимательская деятельность.
Постреквизиты: Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Является представление знаний о теории и методах управления проектами в
различных сферах жизнедеятельности человека, сформировать навыки практического использования
технологий управления проектами. Данный курс призван дать совокупность знаний для организации
системы планирования в условиях современного развития страны.
Краткое содержание курса: Введение в проектный менеджмент. Классификация проекта и
внешняя среда проекта. Принципы управления проектами. Организационная структура проекта.
Реализация проекта: стратегия и технология. Анализ проблем, возникающих в ходе реализации
проекта. Менеджер и команда проекта. Управление рисками. Финансовое обеспечение
проекта Инвестиционная характеристика проекта. Презентация бизнес-проекта
Результаты обучения: знать: основы менеджмента и маркетинга, основные теоретические
подходы к проектному менеджменту. Уметь: находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях, создавать проекты и управлять проектами в области рекламы и связей с
общественностью фирмы, организации. Владеть: методологическим базисом изучаемой дисциплины,
методами реализации проектов.
Руководитель программы: Джабасова Ж.Г.
Кафедра: Экономики и менеджмента
EFN 2213 Электрониканың физикалық негіздері
Пререквизиттері: Электротехникалық материалтану.
Постреквизиттері: Релелік қорғаныс және электр жабдыктау жүйелеріндегі автоматика.
Оқу мақсаты: Электротехниканың негіздері бойынша қажетті білім деңгейін меңгеру,
профильдік және арнайы пәндерді меңгеруді жеңілдетеді.
Курстың қысқаша мазмұны: ЭФН-не кіріспе. Қатты дене физикасына кіріспе. Жартылай
өткізгіштердің электр өткізгіштік теориясының негіздері. Жартылай өткізгіш диодтар. Биполярлық
транзисторлар. Далалық эффект транзисторлары.
Оқыту нәтижесі: Бірфазалы ток тізбектеріндегі ток, кернеу және қуат өлшемдерін құрастыру
үшін схемаларды құрастыру ережелерін қолдануға, әртүрлі өлшеуіш механизмдері бар электрлік
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өлшеу құралдарын қолдануға және электрондық схемаларды есептеудің графикалық әдісін қолдануға
болады. Қолдану мүмкіндігі: Негізгі заңдар мен электр тізбектерінің тұрақты, ауыспалы және үш
фазалы токтармен өзара байланысын талдау және есептеу үшін.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
FOE 2213 Физические основы электроники
Пререквизиты: Информационно-измерительная техника.
Постреквизиты: Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения.
Цель изучения: Овладение необходимым объемом знаний по основам электротехники,
способствующих усвоению профилирующих и специальных дисциплин.
Краткое содержание курса: Введение в ФОЭ. Введение в физику твердого тела. Основы
теории электропроводности полупроводников. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы.
Полевые транзисторы.
Результаты обучения: Уметь применять правила сборки схем для измерений тока,
напряжения и мощности в цепях однофазного тока, использовать электроизмерительные приборы с
различными измерительными механизмами, использовать графический метод расчета электронных
цепей. Уметь применять: основные законы и соотношения электрических цепей постоянного,
переменного и трехфазного токов для их анализа и расчётов.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EK 2213 Электроникаға кіріспе
Пререквизиттері: Электрлі желілер және электроэнергетикадағы
электризоцияланған
материалдар.
Постреквизиттері: Электр жабдықтарын қорғау.
Оқу мақсаты: Негізгі электрлік электронды компоненттерді зерттеу, сондай-ақ электроника
құрылғыларының құрылысы, схемотехникасы, негізгі параметрлері мен сипаттамаларын зерделеу
Курстың қысқаша мазмұны: Күш электроникасына кіріспе. Қуатты түрлендіргіштерді
жіктеу. Электрмен жабдықтау құрылғыларына қойылатын талаптар. Электрондық электрондық
құрылғылардың негізгі типтік элементтері. Желілік коммутациялық түрлендіргіштер. Ауыспалы
коммутациялық түрлендіргіштер. Тұрақты кернеу түрлендіргіштері. Кепілді электрмен қамтамасыз
ету жүйесі. Электржетектегі түрлендіргіштерді қолдану.
Оқыту нәтижесі: Электрондық жартылай өткiзгiш құрылғылар мен құрылғылардың негiзгi
күштерiн, олардың сипаттамалары мен параметрлерiн, құрылымдық және схемалық диаграммалары
мен жұмысын білу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
VE 2213 Введение в электронику
Пререквизиты: Электрические измерения.
Постреквизиты: Электромеханика и электротехническое оборудование.
Цель изучения: Изучение основных базовых силовых электронных компонентов, а также
изучение принципов построения, схемотехники, основных параметров и характеристик устройств
силовой электроники
Краткое содержание курса: Введение в силовую электронику. Классификация силовых
преобразователей. Требования к устройствам силовой электроники. Основные типовые элементы
силовых электронных устройств. Преобразователи с сетевой коммутацией. Преобразователи с
принудительной
коммутацией.
Преобразователи
постоянного
напряжения.
Системы
гарантированного электроснабжения. Применение преобразователей в электроприводе.
Результаты обучения: Знать основные силовые электронные полупроводниковые устройства
и приборы, их характеристики и параметры, структурные и принципиальные схемы и работу
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Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhZh 2212 Электрлендіру жүйелерін жобалау
Пререквизиттері: Ақпараттық-өлшеуіштік техника, Электротехникалық материалтану.
Постреквизиттері: Жаңартылатын энергия көздері, Электрлік схемалар және сызбалар.
Оқу мақсаты: студенттерге кәсіби білімдер, дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру,
жобалық шешімдерді дұрыс және дәлелдеу, жобалық құжаттаманы әзірлеу, онымен жұмыс жасау.
Курстың қысқаша мазмұны: Жалпы жобалық мәселелер. Жобаның электрлік бөлігінің
құрамы және оны іске асырудың негізгі талаптары. Электр жарығын жобалау. Жарықтандыру бөлімі.
Электр жарығын жобалау. Электр бөлімі. Өндірістік процестерді электрлендіруді жобалау.
Ғимараттар ішінде электр энергиясын бөлу схемаларын таңдау. Сымдарға арналған дизайнды таңдау.
Ғимараттардың электр желілерінде токтардың жобалық және авариялық мәндерін анықтау. Қорғау
құрылғыларын таңдау. Ұшыруды таңдау. Сым және кабельдік кескіндерді таңдау. Реактивті электр
қуатын компенсациялау. Сыртқы электрмен жабдықтауды жобалау. Ғимараттар мен құрылыстарды
найзағайдан қорғауды жобалау. Электр қауіпсіздігі шараларын жобалау.
Оқыту нәтижесі: Электрлендіру жүйелерін жобалау мен өндірудің заманауи әдістерін,
өндірісте энергия үнемдеу жолдарын білу керек. Технологиялық үрдістер туралы теориялық
білімдерді өзгертуге, нормалар мен ережелерді және басқа да нормативтік құжаттарды ескере
отырып, электрлендіру жүйелерін жобалау кезінде зоотехникалық, агротехникалық және санитарлық
талаптар.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PSE 2212 Проектирование систем электрификации
Пререквизиты:
Информационно-измерительная
техника,
Электротехническое
материаловедение.
Постреквизиты: Возобновляемые источники энергии, Электрические схемы и чертежи.
Цель изучения: формирование у студентов систему профессиональных знаний, умений и
навыков для принятия взвешенных и аргументированных проектных решений, разработки проектной
документации, работы с ней.
Краткое содержание курса: Общие вопросы проектирования. Состав электрической части
проекта и основные требования к ее выполнению. Проектирование электроосвещения.
Светотехническая часть. Проектирование электроосвещения. Электрическая часть. Проектирование
электрификации производственных процессов. Выбор схем распределения электроэнергии внутри
зданий. Выбор конструктивного исполнения электропроводок. Определение расчетных и аварийных
значений токов в электрических сетях зданий. Выбор аппаратов защиты. Выбор пусковых аппаратов.
Выбор сечений проводов и кабелей. Проектирование компенсации реактивной мощности.
Проектирование внешнего электроснабжения. Проектирование молниезащиты зданий и сооружений.
Проектирование мер электробезопасности.
Результаты обучения: Должен знать современные методы проектирования и выпускаемого
оборудования систем электрификации, путях энергоресурсосбережения при производстве. Уметь
менять теоретические знания о технологических процессах, зоотехнических, агротехнических и
санитарных требованиях при проектировании систем электрификации с учётом норм и правил и
другой нормативной документации.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EEEU 2212 Электр энергетикасындағы энергия үнемдеу
Пререквизиттері:

Электрлік

өлшеу,

Электрлі

желілер

және электроэнергетикадағы
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электризоцияланған материалдар.
Постреквизиттері: Жаңартылатын энергия көздері, Электрмен қамтамасыз ету шағын
кәсіпорындардың дәстүрлі емес энергия көздері.
Оқу мақсаты: энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған құқықтық,
ұйымдастырушылық, ғылыми, өндірістік, техникалық және экономикалық шаралар саласындағы
студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Пәнге кіріспе. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі
саласындағы мемлекеттік саясат. Энергия, жіктеу, генерациялау (өндіру), беру, бөлу және тұтыну
әдістері. Энергиямен жабдықтау жүйелеріндегі жоғалту, жіктеу, алғышарттар, бақылаудың аспаптық
әдісі. Жылу жүйесіндегі энергияны үнемдейтін технологиялар. Электрмен жабдықтау жүйесі. Сумен
жабдықтау, газбен жабдықтау, микроклиматта энергияны үнемдейтін технологиялар.
Оқыту нәтижесі: Энергия үнемдеудің ұйымдастырушылық, құқықтық, техникалық және
экономикалық механизмдерін білу керек; энергетикалық кешендерде энергия тиімділігін бағалау
әдістері; энергиямен жабдықтау жүйелерінің энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралардың
тиімділігін бағалау әдістері; энергия шығындарын азайту әдістері мен құралдары; жылу шығындарын
төмендету әдістері мен құралдары; газ, су және басқа энергия тасымалдағыштардың шығындарын
азайтудың әдістері мен құралдары.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж..
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EE 2212 Энергосбережение в электроэнергетике
Пререквизиты:
Электрические
измерения,
Электрические
проводники
и
электроизоляционные материалы в электроэнергетике.
Постреквизиты: Возобновляемые источники энергии, Применение норм и правил при
проектировании электротехники.
Цель изучения: формирование у обучающихся знаний и умений в области правовых,
организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на
эффективное использование энергетических ресурсов.
Краткое содержание курса: Введение в дисциплину. Политика государства в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности. Энергоносители, Классификация, способы
генерации (производства), передачи, распределения и потребления. Потери в системах
энергоснабжения,
классификация,
предпосылки,
инструментальные
способы
контроля.
Энергосберегающие технологии в системе теплоснабжения. Система электроснабжения.
Энергосберегающие технологии в системах водоснабжения, газоснабжения, обеспечения
микроклимата.
Результаты обучения: Должен знать организационные, правовые, технические,
экономические механизмы энергосбережения; методики оценки эффективности использования
энергии в энергетических комплексах; методики оценки эффективности реализации мероприятий по
повышению энергоэффектвиности систем энергоснабжения; методы и средства снижения потерь
электроэнергии; методы и средства снижения потерь тепловой энергии; методы и средства
снижения потерь газа, воды и иных энергоносителей.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ABT 2214 Автоматты басқару теориясы
Пререквизиттері: Ақпараттық-өлшеуіштік техника
Постреквизиттері: Жаңартылатын энергия көздері
Мақсаты: Студенттерді негізгі ұғымдары, функциялары, құрылымы, жіктеуге және жүйелік
принциптеріне басқарудың автоматтандырылған жүйелері. Жобалау автоматтандырылған басқару
жүйелерін нақты кәсіпорындар.
Курстың қысқаша мазмұны: Автоматтандырылған жүйелер туралы Жалпы мәліметтер.
Технологиясы және жобалау әдістері АБЖ. Сипаттамалары АБЖ. Жіктелуі, түрлері мен санаттары
АБЖ. Электрондық құралдар қолдауды қамтамасыз ету АБЖ. Технологиялық процестермен
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автоматтандырылған басқару жүйелері машина жасау өндірісі. Технология өнеркәсіптік жобалау ТП
АБЖ. Қазіргі заманғы әдіснамасы жобалау ТП АБЖ. Іске асыру АБЖ жүйесінде, өндірістік
қамтамасыз ету.
Оқыту нәтижелері: Физикалық қағидаттарын Білу, олардың салынуда, заманауи
құрылғылары мен элементтері, олардың жіктелуі мен сипаттамалары. Дұрыс таңдап білу
ерекшеліктері мен параметрлері элементтерін және құрылғыларын, автоматтандыру және басқару
жүзеге асыру; жүйелік талдау, техникалық жүйелер, технологиялық процестерді және өндірістерді.
Жеткізе алатын пайымдаулар мәселелері бойынша технологиялық процестің автоматтандыру.
Ұйымдастыра білу басқармасы автоматтандырылған жүйесіне сүйене отырып, ғылыми көзқарас. Білу
өзгертуге білу технологиялық негіздерін, өндірістің жаңа контексінде.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TAU 2214 Теория автоматического управления
Пререквизиты: Информационно-измерительная техника.
Постреквизиты: Возобновляемые источники энергии
Цель изучения: Ознакомить студентов с основными понятиями, функциями, структурой,
классификацией и системными принципами автоматизированных систем управления.
Проектирование автоматизированных систем управления конкретных предприятий.
Краткое содержание курса: Общие сведения об автоматизированных системах. Технологии
и методы проектирования АСУ. Характеристики АСУ. Классификация, типы и категории АСУ.
Электронные средства обеспечения поддержки АСУ. Автоматизированные системы управления
технологическими процессами машиностроительного производства. Технологии промышленного
проектирования АСУ ТП. Современная методология проектирования АСУ ТП. Реализация АСУ в
системе производственного обеспечения.
Результаты обучения: Знание физических принципов, на которых строятся современные
элементы и устройства, их классификация и характеристики. Правильно выбирать и знать
особенности и параметры элементов и устройств автоматизации, и управления; осуществлять
системный анализ технических систем, технологических процессов и производств. Умение выражать
суждения по вопросам автоматизации технологического процесса. Умение организовать управление
автоматизированной системой, опираясь на научный подход. Умение модифицировать знание
технологических основ производства в новом контексте.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
AN 2214 Автоматика негіздері
Пререквизиттері: Электрлік өлшеу
Постреквизиттері: Электрмен қамтамасыз ету шағын кәсіпорындардың дәстүрлі емес
энергия көздері
Мақсаты: оқыту жүйелерін құрудың жалпы принциптерін, автоматика және автоматты
реттеу әдістерін таңдау және есептеу элементтері мен жүйелерінің автоматикасы.
Курстың қысқаша мазмұны: Негіздері, автоматты реттеу және автоматтандыру құралдары.
Жіктелуі және математикалық сипаттамасы автоматты басқару жүйесін Зерттеу; динамикалық
жүйелердің орнықтылық. Декомпозиция міндеттері мен құрылымдарын басқару жүйелері. Дәлдігі
жүйелерінің жұмыс істеуін басқару. Зерттеу процесінің сапасын автоматты түрде реттеу. Уақытша
сипаттамалары.
Оқыту нәтижелері: Білу физикалық негіздері технологиялық процестерді автоматты басқару,
машина жасау. Әдістерін қолдану талдау және синтез жүйелері автоматты басқару. Жеткізе алатын
пайымдаулар мәселелері бойынша технологиялық процестің автоматтандыру машина жасау.
Ұйымдастыра білу автоматты басқару сүйене отырып, ғылыми көзқарас. Білу өзгертуге білу
технологиялық негіздерін автоматты басқару машина жасау өндірісін жаңа контексінде.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
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OA 2214 Основы автоматики
Пререквизиты: Электрические измерения.
Постреквизиты: Электроснабжение малых предприятий нетрадиционными источниками
энергии.
Цель изучения: Изучение общих принципов построения систем автоматики и
автоматического регулирования, методов выбора и расчета элементов и систем автоматики.
Краткое содержание курса: Основы автоматического регулирования и средства
автоматизации. Классификация и математическое описание систем автоматического управления;
Исследование устойчивости динамических систем. Декомпозиция задач и структур систем
управления. Точность функционирования систем управления. Исследование качества процессов
автоматического регулирования. Временные характеристики.
Результаты обучения: Знание физических основ автоматического управления
технологическими процессами в машиностроении. Применение методов анализа и синтеза систем
автоматического управления. Умение выражать суждения по вопросам автоматизации
технологического процесса в машиностроении. Умение организовать автоматическое управление,
опираясь на научный подход. Умение модифицировать знание технологических основ
автоматического управления машиностроительным производством в новом контексте.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

«Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электрмен жабдықтауы» білім беру бағдарламасы /
Образовательная траектория «Электроснабжение промышленных предприятий»
ESP 3217 Электрлік станциялар және подстанциялар
Пререквизиттері: Электротехникалық материалтану
Постреквизиттері: Жабдықтау жүйелерін басқарудының автоматтандырылған жүйелері
(БАЖ).
Оқу мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты - негізгі энергетикалық жабдықтардың жұмыс істеу
принциптерін, жұмыс режимдерін, электр станциялары мен қосалқы станцияларды бақылау және
бақылау әдістерін оқып үйрену. Пәндерді оқып-үйрену мақсаты - студенттердің түрлерін,
технологиялық схемаларын, электр жабдығының құрамы мен электр станцияларының және қосалқы
станциялардың электр байланысының схемаларын меңгеру.
Курстың қысқаша мазмұны:
Ажыратқыштар, ажыратқыштар, ажыратқыштар,
сөндіргіштер, вакуумды ажыратқыштар, өлшеу трансформаторлары, кернеулерді өлшеу
трансформаторлары, коммутациялық шиналардың конструкциялары мен оқшаулағыштары,
коммутациялық шиналардың конструкциялары, коммутациялық ажыратқыштар, ажыратқыштар,
ажыратқыштар және қысқа тұйықтағыштар, айырғыштар, қысқа тұйықталу ажыратқыштары
бөлгіштер.
Оқыту нәтижесі: Электр станциялары мен қосалқы станциялардың электр жабдықтарын
пайдалану және пайдалану, электр станциялары мен қосалқы станциялар жобаларымен жұмыс істеу,
электр станцияларының және қосалқы станциялардың қарапайым жобаларын әзірлеу, электр
станциялар мен қосалқы станцияларға электр жабдықтарын айырбастау және пайдалану. Қосалқы
схемаларды, негізгі электр жабдықтарын, электр станциялары мен қосалқы станцияларды
коммутациялық құрылғыларды білу.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
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ESP 3217 Электрические станции и подстанции
Пререквизиты: Электротехническое материаловедение.
Постреквизиты: Автоматизированные системы управления (АСУ) систем электроснабжения.
Цель изучения: Целью изучения дисциплины является изучение принципов работы
основного силового оборудования, режимов работы, методов управления и контроля электрических
станций и подстанций. Задачей изучения дисциплины является освоение обучающимися типов,
технологических схем, состава электрооборудования и схем электрических соединений
электростанций и подстанций.
Краткое содержание курса: Выключатели высокого напряжения, Масляные выключатели,
Воздушные
выключатели,
Электромагнитные
выключатели,
Вакуумные
выключатели,
Измерительные трансформаторы тока, Измерительные трансформаторы напряжения, Шинные
конструкции и изоляторы распределительных устройств, Шинные конструкции распределительных
устройств,
Изоляторы
распределительных
устройств,
Разъединители,
отделители
и
короткозамыкатели, Разъединители, Короткозамыкатели и отделители.
Результаты обучения: Умение применять и эксплуатировать электрооборудование
электрических станций и подстанций, работать над проектами электростанций и подстанций,
разрабатывать простые конструкции электростанций и подстанций, рименять и эксплуатировать
электрооборудование электрических станций и подстанций. Знание схем соединений, основного
электротехническое оборудования, коммутационных устройств электрических станций и подстанций.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EKOОЕЕТ 3217 Энергетикалық қондырғы өңдірісі, өзгертілген электрлік энергияны тарату
Пререквизиттері: Электрлі желілер және электроэнергетикадағы
электризоцияланған
материалдар
Постреквизиттері: Жүйелік автоматика негіздері.
Оқу мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты - негізгі энергетикалық жабдықтардың жұмыс істеу
принциптерін, жұмыс режимдерін, электр станциялары мен қосалқы станцияларды бақылау және
бақылау әдістерін оқып үйрену. Пәндерді оқып-үйрену мақсаты - студенттердің түрлерін,
технологиялық схемаларын, электр жабдығының құрамы мен электр станцияларының және қосалқы
станциялардың электр байланысының схемаларын меңгеру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электр станциялары мен электр энергетикалық
жүйелер, Электр тарату құрылғылары. 1 кВ-тан астам ауыспалы ток ажыратқыштары. Тікелей ток
ажыратқыштары - айырғыштар, жүктеме ажыратқыштары, сақтандырғыштар. 1 кВ-ға дейін
автоматты
ажыратқыштар,
электромагниттік
контакторлар
және
стартерлер.
Кернеу
трансформаторларын өлшеу. Ток трансформаторларын өлшеу. Күшті трансформаторлар токреакторлары. Электр тарату схемалары. Станциялар мен қосалқы станциялардың электр схемалары.
Оқыту нәтижесі: негізгі және қосалқы жабдықтардың жұмыс орындарын бағалау және
түзету әдістерін қолдану электр станцияларының және қосалқы станциялардың, қосалқы станциялар
мен станцияларының электр құрылғыларды процесін ұйымдастыруға электр станциялары мен
қосалқы станциялардың қабілетін, электр станциялары мен қосалқы станциялардың қызмет көрсету
және пайдалану бойынша процесіне пікірін білдіруге мүмкіндігі кезінде өндірістік процестердің
негізгі білім. электр станциялары мен қосалқы станциялардағы өндірістің технологиялық негіздерін
білім жаңарту үшін. мүмкіндігі Мәтінмән.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х..
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ЕUPPREE 3217 Энергетические установки производства, преобразования и распределения
электрической энергии
Пререквизиты: Электрические проводники и
электроэнергетике
Постреквизиты: Основы системной автоматики.

электроизоляционные

материалы
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Цель изучения: Целью изучения дисциплины является изучение принципов работы
основного силового оборудования, режимов работы, методов управления и контроля электрических
станций и подстанций. Задачей изучения дисциплины является освоение обучающимися типов,
технологических схем, состава электрооборудования и схем электрических соединений
электростанций и подстанций.
Краткое содержание курса: Введение. Электрические станции и электроэнергетические
системы, Электрическое оборудование распределительных устройств. Выключатели переменного
тока свыше 1 кВ. Выключатели постоянного тока – Разъединители, выключатели нагрузки, плавкие
предохранители. Коммутационные аппараты до 1 кВ – автоматические, неавтоматические
выключатели, электромагнитные контакторы и пускатели. Измерительные
трансформаторы
напряжения. Измерительные трансформаторы тока. Токоограничивающие
реакторы Силовые
трансформаторы. Электрические схемы распределительных устройств. Электрические схемы
станций и подстанций.
Результаты обучения: Знание основ технологических процессов на электрических станциях
и подстанциях применение методов оценки и коррекции работы основного и вспомогательного
оборудования, электрических аппаратов подстанций и станций умение выражать суждения по
вопросам технологического процесса на электрических станциях и подстанциях умение организовать
технологический процесс, обслуживание и эксплуатацию электрических станций и подстанций..
Умение актуализировать знание технологических основ производства на электрических станциях и
подстанциях контексте.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EE 3303 Электр энергетика
Пререквизиттері: Электрлік тізбектерді сараптаудың тиімді әдісі, Жаңартылатын энергия
көздері.
Постреквизиттері: Жабдықтау жүйелерінің басқаруының автоматтандырылған жүйелері
(БАЖ), Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан.
Оқу мақсаты: Электр энергетикадағы электр жүйелері мен тораптары туралы жүйелі білімді
қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Қазақстан жерінің энергетикалық ресурстары. Электр
станциялары мен ҚС, негізгі және қосалқы жабдықтар, Электр жүйелері мен желілері. Салалар
бойынша тұтынушыларды электрмен жабдықтау. Сыртқы және ішкі электрмен жабдықтау
сұлбалары. Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі релелік қорғаныс және автоматика.
Оқыту нәтижесі: Пәнді оқу аяқталғаннан кейін білім алушы:
Автоматты динамикалық басқару жүйесін білу, Электр энергетикасындағы технологиялық
процестерді автоматты басқару негіздерін түсіну;
Аналогтық және сандық есептеуіш техниканы пайдалана отырып автоматты динамикалық
жүйені модельдеу және зерттеуді орындау дағдысы болу;
автоматты басқару жүйесі жұмысының тұрақтылығы мен сапалық көрсеткіштерін талдай
білу;
мәселені тұжырымдауға дайын болу және оны шешу жолдарын көрсету қабілеті;
автоматты басқару сапасын бағалай білу және түзету әдістерін ұсыну.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Ele 3303 Электроэнергетика
Пререквизиты: Оптимальные методы анализа электрических цепей, Возобновляемые
источники энергии.
Постреквизиты: Автоматизированные системы управления (АСУ) систем электроснабжения,
Государственный экзамен по специальности.
Цель изучения: Формирование систематических знаний об электрических системах и сетях в
электроэнергетике.
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Краткое содержание курса: Введение. Энергетические ресурсы земли Казахстана.
Электрические станции и ПС, основное и вспомогательное оборудование, Электрические системы и
сети. Электроснабжение потребителей по отраслям. Схемы внешнего и внутреннего
электроснабжения. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения.
Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать автоматическую динамическую систему управления, понимать основы автоматического
управления технологическими процессами в электроэнергетике;
Иметь навыки выполнения моделирования и исследования автоматической динамической
системы с использованием аналоговой и цифровой вычислительной техники;
уметь анализировать устойчивость и качественные показатели работы системы
автоматического управления;
иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения;
уметь оценить качество автоматического управления и предложить методы коррекции.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KEK 3303 Кәсіпорындардағы электр көзі
Пререквизиттері: Электрмен қамтамасыз ету шағын кәсіпорындардың дәстүрлі емес энергия
көздері.
Постреквизиттері: Жүйелік автоматика негіздері.
Оқу мақсаты: Электр энергетикадағы электр жүйелері мен тораптары туралы жүйелі білімді
қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электр станциялары. Электр жүйелері мен желілері.
Электрмен жабдықтау. Релелік қорғаныс және автоматика. Дәстүрлі емес және жаңартылатын
энергия көздері.
Оқыту нәтижесі: Электр энергетикалық қондырғылардағы технологиялық процестерді
автоматты басқарудың физикалық негіздерін білу. Тұтынушыларды электрмен жабдықтауды
автоматты басқару жүйелерін талдау және синтездеу әдістерін қолдану. Электр энергетикалық
қондырғыларда технологиялық процесті автоматтандыру мәселелері бойынша пікір білдіру қабілеті.
Электр энергетикалық жүйелердің негізгі элементтерінің ғылыми тәсіліне, жұмыс принциптеріне
және конструктивтік орындалуына сүйене отырып, автоматты басқаруды ұйымдастыру үшін кәсіби
ортада өзара іс-қимыл жасай білу. Электр энергетикалық өндірісті автоматты басқарудың
технологиялық негіздері туралы жаңа ақпаратты игере білу.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ЕРР 3303 Электроснабжение промышленных предприятий
Пререквизиты: Электроснабжение малых предприятий нетрадиционными источниками
энергии.
Постреквизиты: Основы системной автоматики.
Цель изучения: Формирование систематических знаний об электрических системах и сетях в
электроэнергетике.
Краткое содержание курса: Введение. Электрические станции. Электрические системы и
сети. Электроснабжение. Релейная защита и автоматика. Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии.
Результаты обучения:
Знание физических основ автоматического управления
технологическими процессами в электроэнергетических установках. Применение методов анализа и
синтеза систем автоматического управления электроснабжения потребителей. Умение выражать
суждения по вопросам
автоматизации технологического процесса в электроэнергетических
установках. Умение взаимодействовать в профессиональной среде для организации автоматического
управления, опираясь на научный подход, принципы работы и конструктивное исполнение основных
элементов электроэнергетических систем. Умение осваивать новую информацию о технологических
основах автоматического управления электроэнергетическим производством.
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Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

EEZh 3304 Электромеханика және электротехникалық жабдық
Пререквизиттері: Электроникаға кіріспе.
Постреквизиттері: Электр қондырғыларындағы шамадан тыс кернеу және оқшаулау.
Оқу мақсаты: Студенттердің электр механикасы мен электр техникалық жабдықтардың даму
негіздері мен үрдістері бойынша білім алуы.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электр механигі. Электр оқшаулау және кабель
техникасы. Электр технологиялық қондырғылар және жүйелер. Жарық техникасы және жарық
көздері. Электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру.
Оқыту нәтижесі: Электрмеханика және электр техникалық жабдықтар жүйесінің негіздерін
білу, оның әр түрлі буындары арасындағы өзара қарым-қатынас. Негізгі және қосалқы
жабдықтардың, электр машиналарының жұмысын бағалау және түзету әдістерін қолдану.
Технологиялық процесті ұйымдастыру, Қызмет көрсету және электр технологиялық процестерді
пайдалану. Түрлі электр технологиялық қондырғылар мен жабдықтарды қолдана отырып, өндірістің
технологиялық негіздерін білу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EEO 3304 Электромеханика и электротехническое оборудование
Пререквизиты: Введение в электронику.
Постреквизиты: Перенапряжения и изоляция в электроустановках.
Цель изучения: Приобретение студентами знаний по основам и тенденциям развития
электромеханики и электротехнического оборудования.
Краткое содержание курса: Введение. Электромеханика. Электроизоляционная и кабельная
техника. Электротехнологические установки и системы. Светотехника и источники света.
Электропривод и автоматизация технологических комплексов.
Результаты обучения: Знание основ системы электромеханики и электротехнического
оборудования, взаимоотношения между различными ее звеньями. Применение методов оценки и
коррекции работы основного и вспомогательного оборудования, электрических машин.
Электротехнологического оборудования умение выражать суждения по вопросам технологического
процесса в электротехнологических установках умение организовать технологический процесс,
обслуживание и эксплуатацию электротехнологических процессов. Умение актуализировать знание
технологических основ производства с применением различных электротехнологических установок и
оборудования.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EEK 3304 Электрмеханикалық және электртехнологиялық құрылғылар
Пререквизиттері: Өнеркәсіптік электроника.
Постреквизиттері: Электр қондырғыдағы жоғары кернеу техникасы.
Оқу мақсаты: Студенттерді қоректену және басқару жүйелерінің Электротехнологиялық
қондырғыларының құрылғысымен таныстыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электр механигі. Электр оқшаулау және кабель
техникасы. Электр технологиялық қондырғылар және жүйелер. Жарық техникасы және жарық
көздері. Электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру.
Оқыту нәтижесі: Білуге тиіс: электр энергиясын қолданудың негізгі типтері мен
концепцияларын, электр механикасы мен электр техникалық жабдықтар жүйесінің құрылымын, оның
әр түрлі буындары арасындағы өзара қарым-қатынасты;
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түсіну: әртүрлі электр техникалық құрылғыларда болатын процестердің сапалық және сандық
жақтары, арнайы технологиялық пәндерді қоятын міндеттерді табысты және сауатты шешу үшін
негіздері.
қарапайым электр аппараттарын тексеру, жөндеу және баптау дағдысы;
электр шамаларын (ток, кернеу және қуат), тұтынуға электр энергиясының шығынын өлшеуді
және есепке алуды жүргізу.
электр энергиясын қолданудың әртүрлі тәсілдерін салыстырмалы талдау.
болуы тиіс: электр технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету және пайдалану проблемасын
қалыптастыруға дайын болу және оны шешу жолдарын көрсету қабілеті;
өндірісті бағалау және кәсіпорындардағы электр энергиясын түрлендіру бойынша;
болуы тиіс: электромеханикалық жабдықтарда қолданылатын озық технологиялар саласында
білім алу үшін ақпаратпен жұмыс істеу үшін жеткілікті дайындық;
болуы тиіс: электр технологиялық жабдықтардың жұмыс істеуін жақсарту бойынша
біліктілікті арттыруға дайын болу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х..
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ЕEU 3304 Электромеханические и электротехнологические установки
Пререквизиты: Промышленная электроника.
Постреквизиты: Техника высоких напряжений в электроустановках.
Цель изучения: Ознакомление студентов с устройством электротехнологических установок
систем их питания и управления.
Краткое содержание курса: Введение. Электромеханика. Электроизоляционная и кабельная
техника. Электротехнологические установки и системы. Светотехника и источники света.
Электропривод и автоматизация технологических комплексов.
Результаты обучения: знать: основные типы и концепции применения электроэнергиии,
структуру систем электромеханики и электротехнического оборудования, взаимоотношении между
различными ее звеньями;
понимать: основы качественных и количественных сторон процессов, происходящих в
различных электротехнических устройств, для успешного и грамотного решения задач, которые
ставят специальные технологические дисциплины.
иметь: навыки выполнения ревизии, ремонт и наладки простейших электрических аппаратов;
уметь: проводить замеры и учёт электрических величин (тока, напряжения и мощности),
расхода электрической энергии на потребление.
владеть: сравнительным анализом различных способов применения электроэнергии.
иметь: готовность сформулировать проблему в обслуживании и эксплуатации
электротехнологического оборудования и способность показать пути ее решения;
уметь: выразить суждения по оцениванию производства и преобразованию электроэнергии
на предприятиях;
иметь: достаточную подготовку для работы с информацией для приобретения знаний в
области передовых технологий применяемых в электромеханическом оборудовании;
иметь: готовность к повышению квалификации по улучшениям функционирования
электротехнологического оборудования.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EMEKM 3305 Электр энергетикасындағы математикалық есептеулер және компьютерлік
модельдеу
Пререквизиттері: Автоматты басқару теориясы.
Постреквизиттері: Электрлік жүйе және желі, Электр жабдықтау жүйенің жобасы.
Оқу мақсаты: Математиканы жалпы теориялық курс ретінде электр энергетикасы
саласындағы маманның жұмысында практикалық қолдануымен байланыстыру және қолданбалы
зерттеулер үшін нақты математикалық аппарат беру.
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Курстың қысқаша мазмұны: Электр энергетикадағы математикалық есептер электр
энергетикадағы математикалық бағдарламалау әдістерін қолдану. Бағытталған және бағытталмаған
графтар теориясы. Сызықты емес бағдарламалау. Динамикалық бағдарламалау. Критериалды
бағдарламалау. Электр энергетикалық есептерде Ықтималдықтар теориясын және математикалық
статистиканы қолдану.
Оқыту нәтижесі: Жоғары математикадан математикалық құрылымдарды, модельдеу
есептерін шешу үшін математикалық аппаратты білу. Электр энергетикасы міндеттерін шешу үшін
математикалық аппаратты қолдану. Зерттелетін объектіні талдай білу, математикалық модельді
жобалау, есептерді шешу үшін математикалық аппаратты қолдану, есептеу техникасын оңтайлы
пайдалану, деректер базасын жасау, бағдарламалау. Жүйелер жұмысының сенімділігін, жүйенің
оңтайлы параметрлерін анықтай білу. Математикалық және компьютерлік модельдеу негіздерін
білуді түрлендіре білу.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
МZKME 3305 Математические задачи и компьютерное моделирование в электроэнергетике
Пререквизиты: Теория автоматического управления.
Постреквизиты: Электрические системы и сети, Проектирование систем электроснабжения.
Цель изучения: Связать математику как общетеоретический курс с ее практическими
применениями в работе специалиста в области электроэнергетики и дать конкретный математический
аппарат для прикладных исследований.
Краткое содержание курса: Математические задачи в электроэнергетике Применение
методов математического программирования в электроэнергетике. Теория направленных и
ненаправленных графов. Нелинейное программирование. Динамическое программирование.
Критериальное программирование. Применение теории вероятностей и математической статистики в
электроэнергетических задачах.
Результаты обучения:
Знание математических структур из высшей математики,
математический аппарат для решения задач моделирования. Применение математического аппарата
для решения задач электроэнергетики. Умение анализировать изучаемый объект, проектировать
математическую модель, использовать математический аппарат для решения задачи, оптимально
использовать вычислительную технику, разрабатывать базы данных, программировать. Умение
определять надежность работы систем, оптимальные параметры систем. Умение модифицировать
знание основ математического и компьютерного моделирования.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KG 3305 Инженерлік және компьютерлік графика
Пререквизеттері: Автоматиканың негізі.
Постреквизиттері: Электр жүйелерінің тәжірибесі және теориясы, Кәсіпорындарды және
тұрғылықты орындарды электр жабдықтау.
Оқу мақсаты: белгілі бір графикалық модельдер кеңістік ортогональдік проекция
жасаулығында негізделген тәсілдерін зерттеу және шеше білу, осы модельдер байланысты
міндеттерді дағдылары нысандары және қатынастарымен; білімдерді құрастыру, графикалық және
мәтіндік конструкторлық құжаттаманың талаптарына және мемлекеттік стандарттар КҚБЖ сәйкес
нормативтік құжаттарды оқып білу және құрастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Проекциялау тәсілдері. Сызба геометрия курстың негізгі
есептері. Монж эпюрі. Түзулерді жіктеу. Екі түзудің өзара орналасуы. Жазықтық. Түзу және нүкте
жазықтықта. Екі жазықтықтың өзара орналасуы. Айналу беттері. Многогранниктар. Қисық сызықтар.
Оқыту нәтижесі: Инженерлік сызбаларды орындау бойынша негіздерін білу, шешім
кеңістіктік міндеттерді арқылы плоскостного сурет білу, айта білу, дәлелді туралы қорытындыны
ресімдеу сурет бұйымдар сызбадағы бақылауды жүзеге асыру, сызу-конструкторлық құжаттарды
ескере отырып дайындау, этикалық және құқықтық нормаларды жетілдіру, автоматтандырылған
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дайындық сызу-конструкторлық құжаттардың талаптарына сәйкес перспективалық дамыту.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
IKG 3305 Инженерная и компьютерная графика
Пререквизиты: Основы автоматики.
Постреквизиты: Теория и практика электрических систем, Электроснабжение предприятий и
населенных пунктов.
Цель изучения:
Изучение способов получения определенных графических моделей
пространства, основанных на ортогональном проецировании и умение решать на этих моделях
задачи, связанные пространственными формами и отношениями; овладение знаниями построения
чертежа, умение читать и составлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в
соответствии с требованиями нормативных документов, государственных стандартов ЕСКД.
Краткое содержание курса: Способы проецирования. Основные задачи курса
начертательной геометрии. Эпюр Монжа. Классификация прямых. Взаимное расположение двух
прямых. Плоскость. Прямая и точка в плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей.
Поверхности вращения. Многогранники. Кривые линии.
Результаты обучения: Знание основ по выполнению инженерных чертежей, решение
пространственных задач посредством плоскостного изображения, умение высказывать
мотивированное заключение об оформления изображения изделия на чертеже, осуществление
контроля подготовки чертёжно-конструкторских документов с учетом этических и правовых норм,
совершенствование навыков автоматизированной подготовки чертёжно-конструкторских документов
соответственно требованиям перспективного развития.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ESS 3218 Электрлік схемалар және сызбалар
Пререквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздері II, Электрониканың физикалық
негіздері.
Постреквизиттері: Электр энергетика аралық үрдістер.
Оқу мақсаты: Шартты графикалық белгілеулерді зерттеу және жиі кездесетін шартты
графикалық белгілеулерді сызу дағдыларын меңгеру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Сұлбаларды орындаудың жалпы ережелері. Жалпы
қолдану белгілері. Коммутациялық құрылғылар және байланыс қосылыстары. Принциптік электр
сұлбалары.
Оқыту нәтижесі: Белгілі бір нақты және абстрактылы мәселелерге жауаптарды
қалыптастыру үшін деректерді анықтау және пайдалану проектирония және жылутехникалық
схемалар мен сызбаларды әзірлеу білім мен түсініктерді қолдану, кез келген дәлдіктегі схемаларды
бейнелеумен байланысты кең (пәнаралық) контекст шеңберінде жаңа және бейтаныс контекстердегі
мәселелерді шешу қабілеті. Өз тұжырымдарын және оларды тұжырымдау үшін пайдаланылған
білімді мамандар мен маман емес мамандарға нақты және қарама-қайшы емес біріктіру және күрделі
мәселелерді шешу, толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде пікір қалыптастыру қабілеті. Өз
деңгейіндегі әріптестерге, басшылар мен клиенттерге өз түсінігін, іскерлігін және қызметін беруге
дайын болу; маңызды деректерді жинау және түсіндіруді жүзеге асыру қабілеті. Жоғары дербестік
дәрежесімен оқуды жалғастыру үшін қажетті өлшеу жүйелері саласында біліктердің болуы.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ESD 3218 Электрические схемы и чертежи
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Пререквизиты: Теоретические основы электротехники II, Физические основы электроники.
Постреквизиты: Переходные процессы в электроэнергетике.
Цель изучения: Изучение условных графических обозначений и приобретение навыков
вычерчивания наиболее часто встречающихся условных графических обозначений.
Краткое содержание курса: Введение. Общие правила выполнения схем. Обозначения
общего применения. Коммутационные устройства и контактные соединения. Принципиальные
электрические схемы.
Результаты обучения: знание определять и использовать данные для формулирования
ответов на четко определенные конкретные и абстрактные проблемы проектирония и разработки
теплотехнических схем и чертежей применение знаний и пониманий, способность решать проблемы
в новых и незнакомых контекстах в рамках более широких (междисциплинарных) контекстов,
связанных с изображением схем любой точности. Способность сообщать свои выводы и
использованные для их формулировки знания и обоснования специалистам и неспециалистам четко и
непротиворечиво интегрировать знания и справляться со сложными вопросами, формулировать
суждения на основе неполной или ограниченной информации. Готовность передавать собственное
понимание, умения и деятельность коллегам своего уровня, руководителям и клиентам; способность
осуществлять сбор и интерпретацию значимых данных. Наличие таких умений в области систем
измерении, которые необходимы для продолжения обучения с высокой степенью автономности.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhKNE 3218 Электротехниканы жобалауда ережелерді және нормаларды қолдану
Пререквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздері II, Электрониканың физикалық
негіздері.
Постреквизиттері: Электр энергетика аралық үрдістер, Электрлік жүйелердің статистикалық
және динамикалық тұрақтылықтың негізі.
Оқу мақсаты: Студенттердің жобалау саласында бар нормативтік-техникалық құжаттарға
қатысты білім базасын қалыптастыру; жобалаудың міндеттері мен әдістерін, жаңа жүйелер мен
желілерді жобалау немесе қолданыстағыларын дамыту (қайта құру) кезінде қабылданған шешімдерді
техникоэкономикалық негіздеуді зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе, қолдану саласы, Жалпы ережелер, есептік электрлік
жүктемелер, кернеуі 1000 В дейінгі ішкі электр желілерін қорғау және өткізгіштердің қимасын
таңдау, енгізу-тарату құрылғылары, басты тарату қалқандары, тарату қалқандары, пункттер мен
қалқандар, автоматтандырылған есепке алу, бақылау және басқару жүйелеріне қойылатын негізгі
техникалық талаптар (АСУК және У), қауіпсіздіктің қорғау шаралары.
Оқыту нәтижесі: Білуге тиіс: схемалар мен сызбаларға қойылатын негізгі талаптар, электр
схемалары элементтерінің белгіленуі, схемалардың құрылысы туралы жалпы ережелер. ЕСКД,ПТБ,
ПТЭ, ПУЭ, Қнже, Мемст;
қолдану: кәсіпорынның электрмен жабдықтау жүйесін оқу кезінде өндірісте принципиалды
электр сұлбаларын жобалау процесінде алынған білім;
істей алу керек: МЕМСТ және стандарттарға сәйкес электр сұлбалары мен сызбаларын
жобалау, әзірлеу және оқу, әртүрлі компьютерлік бағдарламаларда электрмен жабдықтау сұлбаларын
бейнелеу;
қолдану: студенттердің курс бөлімдерін жүйелі түрде оқуға күш-жігерін, студенттердің
өзіндік жұмыс кестесін орындауын қамтамасыз ету, студенттердің күрделі сұрақтарын анықтау,
студенттерде қажетті білім қорын құру.;
құрастыру: сызбалар мен құрылғылардың электр сұлбаларын жобалау, құрастыру және оқу
дағдылары мен білігі. Электр сұлбалары мен сызбалары орындалатын стандарттарды оқып үйрену.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PNP 3218 Применение норм и правил при проектировании электротехники
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Пререквизиты: Теоретические основы электротехники II, Физические основы электроники.
Постреквизиты: Переходные процессы в электроэнергетике, Основы статической и
динамической устойчивости электрических систем.
Цель изучения: Формирование у студентов базы знаний, касающихся нормативнотехнической документации, существующей в области проектирования; изучение задач и методов
проектирования, техникоэкономического обоснования принятых решений при проектировании новых
или развитии (реконструкции) существующих систем и сетей.
Краткое содержание курса: Введение, Область применения, Общие положения, Расчетные
электрические нагрузки, Защита внутренних электрических сетей напряжением до 1000 В и выбор
сечения проводников, Вводно-распределительные устройства, главные распределительные щиты,
распределительные щиты, пункты и щитки, Основные технические требования к
автоматизированным системам учета, контроля и управления (АСУК и У), Защитные меры
безопасности.
Результаты обучения: Знать: основные требования к схемам и чертежам, обозначения
элементов электрических схем, общие положения о строении схем. ЕСКД,ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, СНИПы,
ГОСТы;
применять: знания, полученные в процессе проектирования принципиальных электрических
схем на производстве при чтении системы электроснабжения предприятия;
уметь: проектировать, разрабатывать и читать электрические схемы и чертежи согласно
ГОСТам и стандартам, изображать схемы электроснабжения в различных компьютерных
программах;
использовать: усилия студентов на систематическое изучение разделов курса, обеспечить
выполнение студентами графика самостоятельных работ, выявить студентами сложные вопросы,
создать у студентов необходимый запас знаний;
формировать: умения и навыки проектирования, составления и чтения электрических схем
чертежей и устройств. Изучить стандарты, по которым выполняются электрические схемы и чертежи.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EK 3219 Еңбекті қорғау
Пререквизиттері: Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері.
Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау/, Мамандықтар
бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: «Еңбекті қорғау» пәнінің негізгі мақсаты: қауіпсіздіктің,зиянсыздықтың
негіздерін және жұмыскердің барынша өнімділігін қамтамасыз етудің еңбек жағдайларын бағалаудың
теориялық және практикалық негіздерін менгерген мамандарды дайарлау.
Курстың қысқаша мазмұны: Өндірісте еңбек қорғауды, еңбек қорғау-дың әлеуметтік және
экономикалық мәселелері бойынша басқару жұйесін, негізгі зиянды және қауіпті өндірістік
факторлардың сипаттамасын біліуі; кауіпті және зиянды өндірістік факторла-рды өлшеуге және
бақылауға арналған аспаптарды,аппаратуралар мен жабдықт-арды қолдану әдістерінен тәжрибелері
болу.
Оқыту нәтижесі: Адам қоршаған орта қауіп, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы
Қазақстан Республикасының негізгі заңдарын және нормативтік құжаттарды білу. төтенше сипаттағы
жағдайды шешу нақты әдісін таңдау және қолдану тұжырымдау және негіздеу қабілетті болуы.
Құтқару және басқа да шұғыл операцияларды жоспарлау және қатысу дағдылары болу керек.
Бағдарлама жетекшісі:Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OT 3219 Охрана труда
Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы, Государственный экзамен по
профилирующим дисциплинам, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Формирование систематических знаний в области охраны труда, а так же
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приобретение навыков создания безопасных и безвредных условий труда и жизнедеятельности.
Краткое содержание курса: Введение. Правовые и нормативные основы охраны труда.
Организационные основы охраны труда. Гигиена труда и производственная санитария. Меры
безопасности при монтаже и эксплуатации производственного оборудования. Пожарная
безопасность.
Результаты обучения:Знать основные законы РК и нормативные документы в области
охраны труда, опасности среды обитания человека. Понимать и иметь представление: о
законодательной и нормативной базе в области охраны труда, действующей в РК; об условиях и
факторах, влияющих на здоровье и работоспособность работников в процессе их трудовой
деятельности. Иметь навыки эффективного использования знаний и умений в области охраны труда.
Уметь разрабатывать мероприятия по повышению охраны труда на производстве.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EKOTK 3219 Еңбекті қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі
Пререквизиттері: Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері.
Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау/, Мамандықтар
бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету үшін теориялық және
практикалық дағдыларын алу өмірі мен денсаулығына қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы
білім, сондай-ақ ие.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе.Тіршілік әрекетінін кауіпсіздігі саласындағы заңды
және құқықтық актілер. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қорғаныстын (АҚ)
міндеттері, құру және жұмыс істеу принциптері. Қауіпті және зиянды факторларды
жіктеу.Радиациялық және химиялык кауіптілік.Техносферанын және техносфералык кауіпсіздіктін
казіргі күйі.Адамды жэне мекендеу ортасынан табиги және техногенді текті зиянды және кауіпті
факторлардан корғау.Әр түрлі сипатты төтенше жағдайларды жіктеу. Төтенше жагдайларда
экономика объектілерінің жумыс істеу түрақтылыгы.Төтенше жагдайларда халықты корғаудын
негізгі принциптері мен тәсілдері.Жаппай жою каруынан корғау.
Оқыту нәтижесі: Адам қоршаған орта қауіп, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы
Қазақстан Республикасының негізгі заңдарын және нормативтік құжаттарды білу. төтенше сипаттағы
жағдайды шешу нақты әдісін таңдау және қолдану тұжырымдау және негіздеу қабілетті болуы.
Құтқару және басқа да шұғыл операцияларды жоспарлау және қатысу дағдылары болу керек.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OTBZh 3219 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы, Государственный экзамен по
профилирующим дисциплинам, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Получение знаний в области безопасности жизнедеятельности и охраны
труда, а так же получение теоретических и практических навыков обеспечения безопасных условий
труда.
Краткое содержание курса: Введение. Законодательные и правовые акты в области
безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования гражданской
обороны (ГО) в Республике Казахстан. Классификация опасных и вредных факторов. Радиационная и
химическая опасность. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Защита
человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного и техногенного
происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы
защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Защита от оружия массового поражения.
Результаты обучения: Знать основные законы РК и нормативные документы в области
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безопасности жизнедеятельности, опасности среды обитания человека. Уметь сформулировать и
обосновать выбор и применение определенного способа решения той или иной ситуации
чрезвычайного характера. Иметь: навыки планирования и участия в проведении спасательных и
других неотложных работ.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

EKShTKO 3220 Электр қондырғыларындағы шамадан тыс кернеу және оқшаулау
Пререквизиттері: Электромеханика және электротехникалық жабдық.
Постреквизиттері: Релелік қорғаныс және электр жабдыктау жүйелеріндегі автоматика,
Жылутехника.
Оқу мақсаты: Білім алушыларда жоғары вольтты электр қондырғыларының оқшаулау
құрылымдарын орындау, жұмыс жағдайы, сынау және қорғау принциптері, сондай-ақ оларды тиімді
қолдану шарттары туралы кешенді түсінік қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Диэлектриктердегі электрофизикалық процестер.
Сыртқы оқшаулаудың сипаттамасы. Ішкі оқшаулаудың жалпы қасиеттері. Электр қондырғыларын
найзағайдан қорғау және найзағайдан қорғау. Найзағайлы асқын кернеулердің деңгейі бойынша
электр жабдықтарын оқшаулауды үйлестіру және оны сынау. Электр беріліс желілерін және негізгі
электр жабдықтарын оқшаулау.
Оқыту нәтижесі: Электр қондырғыларындағы асқын кернеу және оқшаулау саласындағы
мәселелерді шешу үшін деректерді анықтауға және пайдалануға мүмкіндік беретін диэлектриктердегі
электрофизикалық процестердің негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын білу. Электрмен
жабдықтау жүйелерінде асқын кернеумен байланысты пәнаралық контекстер аясында жаңа және
бейтаныс контекстерде мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін оқшаулағыш материалдар мен
процестер саласында білім мен түсініктерді қолдану. Оқшаулағыш материалдар мен электр
техникалық жүйелердің диэлектрлік сенімділігін арттыру процестері саласындағы өз пайымдауларын
хабарлау қабілеті және оларды тұжырымдау үшін мамандар мен мамандар мен маман емес
адамдардың білімі мен негіздеуі үшін пайдаланылған. Өз түсінігін беруге дайын болу. Өз
деңгейіндегі әріптестерге, басшылар мен клиенттерге электротехникалық жүйелердің сенімділігін
қамтамасыз ету саласындағы іскерліктер мен қызмет. Оқшаулағыш материалдардың сапасы мен
жоғары дәрежедегі автономды электр қондырғыларын оқшаулаудың сенімділігі саласында оқыту
қабілеті.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З..
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PIE 3220 Перенапряжения и изоляция в электроустановках
Пререквизиты: Электромеханика и электротехническое оборудование.
Постреквизиты: Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения, Теплотехника.
Цель изучения: Формировании у обучающихся комплексного представления о принципах
выполнения, условиях работы, испытаний и защиты изоляционных конструкций высоковольтных
электроустановок, а также условиях их рационального применения.
Краткое содержание курса: Введение. Электрофизические процессы в диэлектриках.
Характеристика внешней изоляции. Общие свойства внутренней изоляции. Грозовые
перенапряжения и молниезащита
электрических установок. Координация изоляции
электрооборудования по уровню грозовых перенапряжений и её испытания. Изоляция линий
электропередачи и основного электрооборудования.
Результаты обучения: Знание основных представлений, законов, теорий электрофизических
процессов в диэлектриках, позволяющих определять и использовать данные для решения проблем в
области перенапряжений и изоляции в электроустановках. Применение знаний и пониманий в
области изоляционных материалов и процессов, позволяющих решать проблемы в новых и
незнакомых контекстах, в рамках междисциплинарных контекстов, связанных с перенапряжением в
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системах электроснабжения. Способность сообщать свои суждения в области изоляционных
материалов и процессов повышения диэлектрической надежности электротехнических систем и
использованные для их формулировки знания и обоснования специалистам и неспециалистам.
Готовность передавать собственное понимание. Умения и деятельность в области обеспечения
надежности электротехнических систем коллегам своего уровня, руководителям и клиентам.
Способность к обучению в области качества изоляционных материалов и надежности изоляции
электроустановок с высокой степенью автономности.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EKZhKT 3220 Электр қондырғыдағы жоғары кернеу техникасы
Пререквизиттері: Электрмеханикалық және электртехнологиялық құрылғылар.
Постреквизиттері: Электр жабдықтарын қорғау, Жылу техникасының негізі.
Оқу мақсаты: Студенттердің негізгі оқшаулау конструкциялары және оларды асқын
кернеуден қорғау, Жоғары кернеулі сынау және өлшеу аппаратурасы туралы білім алуы.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Диэлектриктердегі электрофизикалық процестер.
Сыртқы оқшаулаудың сипаттамасы. Ішкі оқшаулаудың жалпы қасиеттері. Электр қондырғыларын
найзағайдан қорғау және найзағайдан қорғау. Найзағайлы асқын кернеулердің деңгейі бойынша
электр жабдықтарын оқшаулауды үйлестіру және оны сынау. Электр беріліс желілерін және негізгі
электр жабдықтарын оқшаулау;
оқыту нәтижесі: Білуге тиіс: Жоғары кернеу техникасында қолданылатын оқшаулау
материалдарының негізгі деректері, Электр қондырғыларының номиналды кернеуі кезінде және
экстремалды электромагниттік әсер ету кезінде туындаған асқын кернеу кезінде оқшаулауда және
оқшаулау конструкцияларында болып жатқан процестер.;
қолдану: электр энергетикасының әртүрлі бөлімдеріндегі пәнді меңгеру барысында алынған
білімді асқын кернеуді азайту және оқшаулау сапасын жақсарту үшін;
оқу әдебиеттерін және техникалық құжаттарды (техникалық паспорттар мен
электротехникалық жабдықтар бойынша нұсқауларды) жемісті пайдалану. Электр аппараттарына
тексеру, жөндеу және жөндеу жүргізу. ӘЖ, ҚС және электр машиналарының жоғары вольтты электр
жабдықтарын өлшеу және сынау жүргізу;
қолдану: курстың бөлімдерін жүйелі түрде оқуға студенттердің күш-жігерін, студенттердің өз
бетінше жұмыс кестесін орындауын қамтамасыз ету, студенттердің қиын қабылдайтын сұрақтарын
анықтау, студенттерде қажетті білім қорын құру.;
қалыптастыру: жоғары және аса жоғары кернеулі электр жабдықтарының оқшаулау
конструкцияларының қасиеттері мен сипаттамалары туралы түсінік оқшаулау типтерін және
оқшаулау құрылымдарын зерттеу.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TVNE 3220 Техника высоких напряжений в электроустановках
Пререквизиты: Электромеханические и электротехнологические установки.
Постреквизиты: Защита электрооборудования, Основы теплотехники.
Цель изучения: Приобретение студентами знаний об основных изоляционных конструкциях
и защите их от перенапряжений, испытательной и измерительной аппаратуре высокого напряжения.
Краткое содержание курса: Введение. Электрофизические процессы в диэлектриках.
Характеристика внешней изоляции. Общие свойства внутренней изоляции. Грозовые
перенапряжения и молниезащита
электрических установок. Координация изоляции
электрооборудования по уровню грозовых перенапряжений и её испытания. Изоляция линий
электропередачи и основного электрооборудования.
Результаты обучения: Знать: основные данные изоляционных материалов применяемых в
технике высокого напряжения, процессы происходящие в изоляции и в изоляционных конструкциях
при номинальных напряжениях электроустановок и при перенапряжениях, вызванных в них при
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экстремальных электромагнитных воздействиях;
применять: знания полученные в процессе освоения дисциплины в различных разделах
электроэнергетики для уменьшения перенапряжении и улучшения качества изоляции;
уметь: плодотворно пользоваться учебной литературой и технической документацией
(техническими паспортами и инструкциями по электротехническому оборудованию). Производить
ревизию, ремонт
и наладку электрических аппаратов. Производить замеры и испытания
высоковольтного электрооборудования ВЛ, ПС и электрических машин;
использовать: усилия студентов на систематическое изучение разделов курса, обеспечить
выполнение студентами графика самостоятельных работ, выявить трудновоспринимаемые
студентами вопросы, создать у студентов необходимый запас знаний;
формировать: представление о свойствах и характеристиках изоляционных конструкций
электрооборудования высокого и сверхвысокого напряжения Изучение типов изоляции и
изоляционных конструкций.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhZh 3306 Электрлік жүйе және желі
Пререквизиттері: Электр энергетикасындағы математикалық есептеулер және компьютерлік
модельдеу.
Постреквизиттері: Электр жабдықтарын монтаждау, жапсырмалау және пайдалану,
Жылутехника.
Оқу мақсаты: Электр энергетикалық жүйелер мен желілерді жобалау және олардың
режимдерін есептеу саласында қажетті білім алу: айнымалы токпен электр энергиясын беру
теориясын, электр тораптары мен жүйелерінде болатын процестердің физикасын, элементтерді және
жалпы электр тораптарын модельдеу тәсілдерін, олардың пайдалану режимдерін есептеу әдістерін
оқып білу, сондай-ақ электр тораптарының режимдерін жақсартуға қойылатын талаптар және оларды
оңтайлы басқару шарттары туралы түсінік беру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. ЭЭЖ элементтерінің конструктивтік орындалуы,
модельдері, параметрлері және сипаттамалары. Электр тораптарының қарапайым сұлбаларын, жұмыс
режимдерін модельдеу және талдау. Электр тораптарының күрделі сұлбаларының режимдерін
модельдеу. Қуат балансы және ЭЭЖ жиілігін реттеу. Электр желілеріндегі кернеуді реттеу. Электр
желілері жұмысының үнемділігін арттыру. Электр тораптарын типтік жобалау элементтері.
Оқыту нәтижесі: Электр тораптары мен жүйелеріндегі технологиялық процестердің
негіздерін білу. Негізгі және қосалқы жабдықтардың, желілер мен жүйелердің электр
аппараттарының жұмысын бағалау және түзету әдістерін қолдану. Электр тораптары мен
жүйелеріндегі технологиялық процесс мәселелері бойынша пікір білдіре білу, Технологиялық
процесті ұйымдастыра білу, Электр тораптары мен жүйелерін пайдалану және қызмет көрсету,
Электр тораптары мен жүйелеріндегі өндірістің технологиялық негіздерін білуді өзектілендіре білу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ESS 3306 Электрические системы и сети
Пререквизиты:
Математические
задачи
и
компьютерное
моделирование
в
электроэнергетике.
Постреквизиты: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования, Теплотехника.
Цель изучения: Получение необходимых знаний в области проектирования
электроэнергетических систем и сетей и расчета их режимов: изучение теории передачи
электрической энергии переменным током, физику процессов, происходящих в электрических сетях
и системах, способы моделирования элементов и электрической сети в целом, методы расчётов их
эксплуатационных режимов, а также дать представление о требованиях к улучшению режимов
электрических сетей и об условиях оптимального управления ими.
Краткое содержание курса: Введение. Конструктивное выполнение, модели, параметры и
характеристики элементов ЭЭС. Моделирование и анализ режимов работы, простейших схем
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электрических сетей. Моделирование режимов сложных схем электрических сетей. Баланс
мощностей и регулирование частоты в ЭЭС. Регулирование напряжения в электрических сетях.
Повышение экономичности работы электрических сетей. Элементы типового проектирования
электрических сетей.
Результаты обучения: Знание основ технологических процессов в электрических сетях и
системах. Применение методов оценки и коррекции работы основного и вспомогательного
оборудования, электрических аппаратов сетей и систем. Умение выражать суждения по вопросам
технологического процесса в электрических сетях и системах, умение организовать технологический
процесс, обслуживание и эксплуатацию электрических сетей и систем, умение актуализировать
знание технологических основ производства в электрических сетях и системах.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhРT 3306 Электр жүйелерінің практикасы және теориясы
Пререквизиттері: Инженерлік және компьютерлік графика.
Постреквизиттері: Подстанциядағы электр жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету,
Жылу техникасының негізі.
Оқу мақсаты: Білім алушыларда ғылыми жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау
дағдыларын қалыптастыру, білім алушыларда ғылыми эксперимент жүргізу және ғылымипрактикалық зерттеулер нәтижелерін өңдеу тәжірибесін меңгеру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. ЭЭЖ элементтерінің конструктивтік орындалуы,
модельдері, параметрлері және сипаттамалары. Электр тораптарының қарапайым сұлбаларын, жұмыс
режимдерін модельдеу және талдау. Электр тораптарының күрделі сұлбаларының режимдерін
модельдеу. Қуат балансы және ЭЭЖ жиілігін реттеу. Электр желілеріндегі кернеуді реттеу. Электр
желілері жұмысының үнемділігін арттыру. Электр тораптарын типтік жобалау элементтері.
Оқыту нәтижесі: Білуге тиіс: электр энергиясын өндірудің негізгі түрлері, олардың тән
ерекшеліктері, негізгі және қосалқы жабдықтар, Электр станциялары мен қосалқы станциялардың
электр аппараттары, станциялардың электр жабдықтарының барлық элементтерінің функционалдық
мақсаты;
электр энергиясын беру жүйелерін құру принципін түсіну;
Болуы керек: электр жабдықтарын бағалау, қарапайым электр аппараттарын жөндеу және
баптау дағдысы.
Электр шамаларын (ток, кернеу және қуат), тұтынуға электр энергиясының шығынын
өлшеуді және есепке алуды жүргізу;
Электр энергиясын өндіру және берудің әртүрлі тәсілдерін салыстырмалы талдау.
Болуы тиіс: электр станциялары мен қосалқы станцияларға қызмет көрсету және пайдалану
проблемасын қалыптастыруға дайындығы және оны шешу жолдарын көрсету қабілеті;
Электр тораптары бойынша электр энергиясын беру тәсілдерін бағалау;
Болуы тиіс: электр желілері мен жүйелерінің жұмыс істеуін жақсарту бойынша біліктілікті
арттыруға дайын болу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TPES 3306 Теория и практика электрических систем
Пререквизиты: Инженерная и компьютерная графика.
Постреквизиты: Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций, Основы
теплотехники.
Цель изучения: Формирование у обучающихся навыков организации и планирования
научной работы, преобретение обучающимися опыта проведения научного эксперимента и обработки
результатов научно-практических исследований
Краткое содержание курса: Введение. Конструктивное выполнение, модели, параметры и
характеристики элементов ЭЭС. Моделирование и анализ режимов работы, простейших схем
электрических сетей. Моделирование режимов сложных схем электрических сетей. Баланс
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мощностей и регулирование частоты в ЭЭС. Регулирование напряжения в электрических сетях.
Повышение экономичности работы электрических сетей. Элементы типового проектирования
электрических сетей.
Результаты обучения: Знать: основные виды производства электроэнергии, их характерные
особенности, основное и вспомогательное оборудование, электрические аппараты электростанций и
подстанций, функциональное назначение всех элементов электрооборудования станций;
понимать принцип построения систем передачи электроэнергии;
Иметь: навыки выполнения оценки электрооборудования, ремонт и наладки простейших
электрических аппаратов.
Уметь: проводить замеры и учёт электрических величин (тока, напряжения и мощности),
расхода электрической энергии на потребление;
Владеть: сравнительным анализом различных способов производства и
передачи
электроэнергии.
Иметь: готовность сформулировать проблему в обслуживании и эксплуатации электрических
станций и подстанций и способность показать пути ее решения;
Уметь: выразить суждения по оцениванию способов передачи электроэнергии по
электрическим сетям;
Иметь: готовность к повышению квалификации по улучшениям функционирования
электрических сетей и систем.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EEAU 3307 Электр энергетикадағы аралық үрдістер
Пререквизиттері: Электрлік схемалар және сызбалар.
Постреквизиттері: Жабдықтау жүйелеріндегі қауіпсіздік, электр энергиясындағы сапа,
Электр жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздік көрсеткіштері және танықтамасының негіздері,
Статистикалық әдістердің сапасы мен процессін басқару, Үрдістерін зерттеудің статистикалық
әдістері.
Оқу мақсаты: Электр энергетикалық жүйелердегі электромеханикалық өтпелі процестердің
теориясы мен практикасы саласында инженер-электриктің іргелі білімін қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электрмен жабдықтауды басқарудың өнеркәсіптік
жүйелерінде ақпаратты беру арналары. Өнеркәсіптік электрмен жабдықтау жүйелеріндегі
автоматтандыру құрылғылары.
Оқыту нәтижесі: Қазіргі заманғы элементтер мен құрылғылар салынатын физикалық
қағидаларды білу, олардың жіктелуі мен сипаттамалары. Автоматтандыру және басқару элементтері
мен құрылғыларының параметрлерін дұрыс таңдай білу; техникалық жүйелерді, технологиялық
процестерді және өндірістерді жүйелі талдауды жүзеге асыру. технологиялық процесті
автоматтандыру мәселелері бойынша пікір білдіре білу. Ғылыми тәсілге сүйене отырып,
автоматтандырылған жүйені ұйымдастыру және басқару бойынша шешім қабылдау қабілеті. Жаңа
контексте өндірістің технологиялық негіздерін білуді жаңарту және инновациялық талаптар негізінде
өзектендіру қабілеті.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PPE 3307 Переходные процессы в электроэнергетике
Пререквизиты: Электрические схемы и чертежи.
Постреквизиты: Надежность в системах электроснабжения, качество электрической энергии,
Основы определения и показатели надежности систем электроснабжения, Статистические методы
управления качеством и процессами, Статистические методы исследования процессов.
Цель изучения: Формирование фундаментальных знаний инженера-электрика в области
теории и практики электромеханических переходных процессов в электроэнергетических системах.
Краткое содержание курса: Введение. Каналы передачи информации в промышленных
системах управления электроснабжения. Устройства автоматизации в системах промышленного

321

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
электроснабжения.
Результаты обучения: Знание физических принципов, на которых строятся современные
элементы и устройства, их классификация и характеристики. Умение правильно выбирать параметры
элементов и устройств автоматизации и управления; осуществлять системный анализ технических
систем, технологических процессов и производств. умение выражать суждения по вопросам
автоматизации технологического процесса. Способность принимать решения по организации и
управлению автоматизированной системой, опираясь на научный подход. Способность обновлять
знание технологических основ производства в новом контексте и актуализировать на основе
инновационных требований.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhSDTN 3307 Электрлік жүйелердің статистикалық және динамикалық тұрақтылықтың
негіздері
Пререквизиттері: Электротехниканы жобалауда ережелерді және нормаларды қолдану.
Постреквизиттері: Электр жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздік көрсеткіштері және
танықтамасының негіздері, Үрдістерін зерттеудің статистикалық әдістері.
Оқу мақсаты: Студенттерді Энергожүйелердің статикалық және динамикалық
орнықтылығын есептеуді кең кәсіби математикалық қамтамасыз етуді саналы қабылдауға және
қолдануға дайындау.
Курстың қысқаша мазмұны: Пән курсына кіріспе. Электромагниттік өтпелі процестер
туралы негізгі мәліметтер. Негізгі анықтамалар. Өтпелі процесс, қарапайым үшфазалы тізбектерде.
Өтпелі тәртіптің құраушылары. Айналмалы машиналардың электромагниттік өтпелі процесінің
теңдеуі. Үшфазалы жүйенің жалпыланған векторы. Қысқа тұйықталу режимі. Кенеттен режимнің
бұзылуының бастапқы сәті.
Оқыту нәтижесі: Электр жүйелеріндегі тәртіптің ағымдылық физикасы негізінде статикалық
орнықтылықтың практикалық критерийлерін есептеудің физика-химиялық негіздері мен әдістерін
білу электр жүйесінің жұмыс режимдерінің сапасын бағалау әдістерін қолдану. Жүйенің статикалық
және динамикалық орнықтылығы мәселелері бойынша пікір білдіру қабілеті. өндірістік қатынастар
жағдайында өзара іс-қимыл жасай білу. жаңа контексте электр жүйесін басқарудың физикалық
негіздерін білуді жетілдіруге дайындық.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OSDUES 3307 Основы статической и динамической устойчивости электрических систем
Пререквизиты: Применение норм и правил при проектировании электротехники.
Постреквизиты: Основы определения и показатели надежности систем электроснабжения,
Статистические методы исследования процессов.
Цель изучения: Подготовка студентов к осмысленному восприятию и применению
обширного профессионального математического обеспечения расчетов статической и динамической
устойчивости энергосистем.
Краткое содержание курса: Введение в курс дисциплины. Основные сведения об
электромагнитных переходных процессах. Основные определения. Переходной процесс, в
простейших трехфазных цепях. Составляющие переходного режима. Уравнение электромагнитного
переходного процесса вращающихся машин. Обобщенный вектор трехфазной системы.
Установившийся режим короткого замыкания. Начальный момент внезапного нарушения режима.
Результаты обучения: Знание физико-химических основ и методов расчета практических
критериев статической устойчивости на основе физики текучести режима в электрических системах
применение методов оценки качества режимов работы электрической системы. Умение выражать
суждения по вопросам статической и динамической устойчивости системы. умение
взаимодействовать в условиях производственных отношений. готовность к совершенствованию
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знаний физических основ управления электрической системой в новом контексте.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhZhBAZh 3308 Жабдықтау жүйелерін басқарудының автоматтандырылған жүйелері (БАЖ)
Пререквизиттері: Электрлік машиналар, Электр энергетика, Электрлік станциялар және
подстанциялар.
Постреквизиттері: Электр жабдықтарын монтаждау, жапсырмалау және пайдалану,
Подстанциядағы электр жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету.
Оқу мақсаты: Студенттерді Электр энергетикасы саласындағы табиғи монополиялардың
қызметін реттеудің негізгі мәселелерімен, электр энергетикасындағы қызметтің негізгі түрлерімен,
электрмен жабдықтауды басқарудың автоматтандырылған жүйелерімен (АБЖ) шешілетін мәні мен
міндеттерімен, мнемосхеманың көмегімен электрмен жабдықтауды басқарудың автоматтандырылған
диспетчерлік басқару мәселелерімен (АБЖ), әртүрлі объектілердің электрмен жабдықтауды
басқарудың автоматтандырылған жүйелерін (АБЖ) және электр энергиясын бақылау мен есепке
алудың автоматтандырылған жүйелерін (ЭКЕАЖ) құру және қызмет ету ерекшеліктерімен
таныстыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электрмен жабдықтауды басқарудың өнеркәсіптік
жүйелерінде ақпаратты беру арналары. Өнеркәсіптік электрмен жабдықтау жүйелеріндегі
автоматтандыру құрылғылары.
Оқыту нәтижесі: Білуі керек: қазіргі заманғы элементтер мен құрылғылар салынатын
физикалық принциптер, олардың жіктелуі мен сипаттамалары, Автоматтандыру және басқару
құрылғыларының сипаттамаларына қойылатын талаптар.
түсіну: электр энергетикалық жүйелердегі технологиялық процестерді автоматтандыру
негіздері;
білуі тиіс: Автоматтандыру және басқару элементтері мен құрылғыларының ерекшеліктері
мен параметрлерін дұрыс таңдау және білу; техникалық жүйелерді, технологиялық процестерді және
өндірістерді жүйелі талдауды жүзеге асыру;
болуы тиіс: мәселені тұжырымдауға дайындық және оны шешу жолдарын көрсету қабілеті;
автоматтандыру элементтері мен құрылғыларын дұрыс таңдау және олардың сипаттамаларын
есептеу;
болуы тиіс: озық технологиялар саласында білім алу үшін жеткілікті дайындық;
электрмен жабдықтау жүйелерінде технологиялық үрдістің сапасын жақсарту жолдарын
генерациялау.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ASUSE 3308 Автоматизированные системы управления (АСУ) систем электроснабжения
Пререквизиты: Электрические машины, Электроэнергетика, Электрические станции и
подстанции.
Постреквизиты: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования, Обслуживание и
ремонт электрооборудования подстанций.
Цель изучения: Ознакомление студентов с основными проблемами регулирования
деятельности естественных монополий в области электроэнергетики, основными видами
деятельности в электроэнергетике, сущностью и задачами, решаемыми автоматизированными
системами управления (АСУ) электроснабжением, проблемами автоматизированного диспетчерского
управления электроснабжением (АСДУЭ) с помощью мнемосхемы, особенностями построения и
функционирования автоматизированных систем управления электроснабжением (АСУЭ) различных
объектов, и автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
Краткое содержание курса: Введение. Каналы передачи информации в промышленных
системах управления электроснабжения. Устройства автоматизации в системах промышленного
электроснабжения.
Результаты обучения: Знать: физические принципы, на которой строятся современные
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элементы и устройства, их классификация и характеристики, требования к характеристикам
устройств автоматизации и управления.
понимать: основы автоматизации технологических процессов в электроэнергетических
системах;
меть: навыки правильно выбирать и знать особенности и параметры элементов и устройств
автоматизации и управления; осуществлять системный анализ технических систем, технологических
процессов и производств;
иметь: готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения;
уметь: правильно выбрать элементы и устройства автоматизации и расчет их характеристик;
иметь: достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых технологий;
уметь: генерировать пути улучшения качества технологического процесса в системах
электроснабжения.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhAN 3308 Жүйелік автоматтың негізі
Пререквизиттері: Кәсіпорындардағы электр көзі, Энергетикалық қондырғы өңдірісі,
өзгертілген электрлік энергияны тарату.
Постреквизиттері: Электр жабдықтарын монтаждау, жапсырмалау және пайдалану,
Подстанциядағы электр жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету.
Оқу мақсаты: Кәсіпорын қызметін автоматтандыруды орындаудың негізгі мақсаттары:
1.кәсіпорын қызметін автоматтандыруды орындаудың негізгі мақсаттары: Ұйымның қызметі және
сыртқы орта туралы деректерді жинау, өңдеу, сақтау және басқару шешімдерін қабылдау кезінде
талдау және пайдалану үшін ыңғайлы түрде ұсыну. 2. Ұйымның мақсатты қызметін құрайтын бизнесоперацияларды (технологиялық операцияларды) орындауды автоматтандыру. 3. Негізгі қызметті
орындауды қамтамасыз ететін процестерді автоматтандыру. Кәсіпорын басшылығы кәсіпорын
қызметін толық (кешенді) немесе ішінара автоматтандыру туралы шешім қабылдайды.
Курстың қысқаша мазмұны: Енгізу, қоздыру жүйесі және синхронды машиналар өрісін
Автоматты сөндіру құрылғысы, синхронды машиналардың қозуын Автоматты реттеу, кернеуді
автоматты реттеу, асинхронды режимдердің пайда болуын болдырмау және жою үшін автоматика
құрылғысы, автоматты жиілікті түсіру, резервтік қорек пен жабдықтың (АВР) втоматтық қосылуы,
АПВ, АВР, АЧР құрылғыларының, релелік қорғау құрылғыларының, синхронды машиналардың
қозуын жылдамдату, жүктемені шектеу құрылғыларының бірлескен жұмысы.
Оқыту нәтижесі: Білуге тиіс: жүйелік Автоматиканың негізгі заңдарын, қазіргі заманғы
элементтері мен құрылғыларын, олардың жіктелуі мен сипаттамаларын, электр энергетикасындағы
процестерді автоматтандыру және басқару құрылғыларының сипаттамаларына қойылатын
талаптарды.
түсіну: электр энергетикалық жүйелердегі технологиялық процестерді автоматтандыру
негіздері;
білуі тиіс: Автоматтандыру және басқару элементтері мен құрылғыларының ерекшеліктері
мен параметрлерін дұрыс жобалау, есептеу және білу; Электр энергетикасындағы техникалық
жүйелердің, технологиялық процестер мен өндірістердің жүйелік талдауын жүзеге асыру;
болуы тиіс: мәселені тұжырымдауға дайындық және оны шешу жолдарын көрсету.
жүйелік Автоматиканың элементтері мен құрылғыларын дұрыс таңдау және олардың
сипаттамаларын есептеу;
болуы тиіс: озық технологиялар саласында білім алу үшін жеткілікті дайындық.
электрмен жабдықтау жүйелерінде технологиялық үрдісті автоматты басқару сапасын
жақсарту жолдарын генерациялау.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OSA 3308 Основы системной автоматики
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Пререквизиты: Электроснабжение промышленных предприятий, Энергетические установки
производства, преобразования и распределения электрической энергии.
Постреквизиты: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования, Обслуживание и
ремонт электрооборудования подстанций.
Цель изучения: Основные цели выполнения автоматизации деятельности предприятия
следующие: 1. Сбор, обработка, хранение и представление данных о деятельности организации и
внешней среде в виде, удобном для анализа и использования при принятии управленческих решений.
2. Автоматизация выполнения бизнес-операций (технологических операций), составляющих целевую
деятельность организации. 3. Автоматизация процессов, обеспечивающих выполнение основной
деятельности. Руководство предприятия принимает решение о полной (комплексной) или о
частичной автоматизации деятельности предприятия.
Краткое содержание курса: Введение, Системы возбуждения и устройства автоматического
гашения поля синхронных машин, Автоматическое регулирование возбуждения синхронных машин,
Автоматическое регулирование напряжения, Устройства автоматики для предотвращения
возникновения и ликвидации асинхронных режимов, Автоматическая частотная разгрузка,
втоматическое включение резервного питания и оборудования (АВР), Совместная работа устройств
АПВ, АВР, АЧР, устройств релейной защиты, форсировки возбуждения синхронных машин,
ограничения нагрузки.
Результаты обучения: Знать: основные законы, современные элементы и устройства
системной автоматики их классификация и характеристики, требования к характеристикам
устройств автоматизации и управления процессами в электроэнергетике.
понимать: основы автоматизации технологических процессов в электроэнергетических
системах;
иметь: навыки правильно проектировать, рассчитывать и знать особенности и параметры
элементов и устройств автоматизации и управления; осуществлять системный анализ технических
систем, технологических процессов и производств в электроэнергетике;
иметь: готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения.
уметь: правильно выбрать элементы и устройства системной автоматики и расчет их
характеристик;
иметь: достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых технологий.
уметь: генерировать пути улучшения качества автоматического управления технологическим
процессом в системах электроснабжения.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhZhZh 4310 Электр жабдықтау жүйенің жобасы
Пререквизиттері: Электр энергетикасындағы математикалық есептеулер және компьютерлік
модельдеу, Инженерлік және компьютерлік графика
Постреквизиттері:. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді емтиханды дайындау және
тапсыру
Оқу мақсаты:. Әр түрлі сала кәсіпорындарын электрмен жабдықтау жүйесін жобалаумен
байланысты жұмыстардың барлық тізімін орындауға қабілетті жоғары білікті мамандарды дайындау.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Инженерлік жобалау негіздері. Электр
жүктемелерінің графиктері және олардың көрсеткіштері. 1000 В дейін және одан жоғары кернеуде
электр энергиясын тарату сұлбаларын жобалау. Трансформаторлық қосалқы станциялардың және
басты төмендеткіш қосалқы станциялардың күштік трансформаторларының оңтайлы қуатын таңдау.
Келтірілген есептік шығындардың минимумы бойынша сымдар мен кабельдердің қимасын таңдау.
Электржабдықтау жүйелерін жобалау кезінде қысқа тұйықталу токтарын есептеу. Электржабдықтау
жүйелерінде электржабдықтарды таңдау.
Оқыту нәтижесі: Қазіргі заманғы есептеу техникасын қолдана отырып, өнеркәсіптік
кәсіпорындарды электрмен жабдықтауды жобалау әдістемесін білу. Электр жүктемелерін есептеу
теориясын түсіну, электрмен жабдықтау сұлбасын түсіну. Электрмен жабдықтау желілерін
конструктивті орындау дағдыларын қалыптастыру. Электрмен жабдықтау жүйелерінің режимдері
мен жүктемелерін анықтай білу.
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Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PSE 4310 Проектирование систем электроснабжения
Пререквизиты:
Математические
задачи
и
компьютерное
моделирование
в
электроэнергетике, Инженерная и компьютерная графика
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/Подготовка и сдача комплексного
экзамена
Цель изучения: Подготовка специалистов высокой квалификации, способных выполнять
весь перечень работ связанных с проектированием систем электроснабжения предприятий различных
отраслей.
Краткое содержание курса: Введение. Основы инженерного проектирования. Графики
электрических нагрузок и их показатели. Проектирование схем распределения электроэнергии на
напряжении до и выше 1000 В. Выбор конструктивного исполнения элементов системы
электроснабжения. Выбор оптимальной мощности силовых трансформаторов ТП и ГПП. Выбор
сечения проводов и кабелей по минимуму приведенных расчетных затрат. Расчет токов
короткого замыкания при проектировании систем ЭС. Выбор электрооборудования в системах
ЭС.
Результаты обучения: Знание методики проектирования электроснабжения промышленных
предприятий с использованием современной вычислительной техники. Понимание теории расчетов
электрических нагрузок, понимание схемы электроснабжения. Выработка навыков конструктивного
выполнения сетей электроснабжения. Умение определять режимы и нагрузки систем
электроснабжения.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KTOEZh 4310 Кәсіпорындарды және тұрғылықты орындарды электр жабдықтау
Пререквизиттері: Электр энергетикасындағы математикалық есептеулер және компьютерлік
модельдеу, Инженерлік және компьютерлік графика
Постреквизиттері:. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді емтиханды дайындау және
тапсыру
Оқу мақсаты: Электр энергиясының желілік және жергілікті көздерін пайдалана отырып,
кәсіпорындар мен елді мекендерді сенімді және сапалы электрмен жабдықтау міндеттерін шешудің
ғылыми-техникалық әдістері бойынша кәсіби білім, білік және дағды кешенін қалыптастыру, Электр
тораптарының даму заңдылықтары, инновациялық технологиялардың қазіргі мәселелерін шешу,
электр тораптарындағы заманауи электр қондырғыларын пайдалану кезінде оңтайландыру
мәселелері.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Кәсіпорындар мен елді мекендерді электрмен
жабдықтаудың жай-күйі мен міндеттері. Сыртқы электр желілері мен ішкі электр сымдарының
оңтайлы құрылғысын таңдау. Электр жүктемелері және желілердің электрлік есептері. Әуе
желілерінің механикалық есептері. Тораптардағы электр аппаратурасы. Қысқа тұйықталу және асқын
кернеуден қорғау. Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалаудың ғылыми негіздері.
Оқыту нәтижесі: Электр энергиясының минималды шығынымен сенімді және сапалы
электрмен жабдықтау сұлбалары мен есептеу әдістерін білу, олардың жұмыс режимдерін ескере
отырып, электр тораптарының элементтерін техникалық негізделген таңдауды жүзеге асыра білу,
тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың әр түрлі нұсқаларына техникалық-экономикалық
бағалауды орындай білу, кәсіпорындар мен елді мекендерді электрмен жабдықтауды жобалау кезінде
оңтайландырылған міндеттерді шеше білу, объектілерді электрмен жабдықтау сенімділігін
есептеудегі ықтималдық әдістерді қолдана білу.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
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EPNP 4310 Электроснабжение предприятий и населённых пунктов
Пререквизиты:
Математические
задачи
и
компьютерное
моделирование
в
электроэнергетике, Инженерная и компьютерная графика
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/Подготовка и сдача комплексного
экзамена
Цель изучения: сформировать комплекс профессиональных знаний, умений и навыков по
научно-техническим методам решения задач надежного и качественного электроснабжения
предприятий и населённых пунктов с использованием сетевых и местных источников электрической
энергии, закономерностей развития электрических сетей, решении современных проблем
инновационных
технологий, проблем оптимизации при использовании современных
электроустановок в электрических сетях.
Краткое содержание курса: Введение. Состояние и задачи электроснабжения предприятий и
населённых пунктов. Выбор оптимального устройства наружных электрических сетей и внутренних
электропроводок. Электрические нагрузки и электрические расчеты сетей. Механические расчеты
воздушных линий. Электрическая аппаратура в сетях. Защита от токов короткого замыкания и
перенапряжений. Научные основы проектирования систем электроснабжения.
Результаты обучения: Знание методов расчёта и схем надежного и качественного
электроснабжения, с минимумом потерь электрической энергии, умение осуществлять технически
обоснованный выбор элементов электрических сетей с учетом их режимов работы, умение выполнять
технико-экономическую оценку различным вариантам электроснабжения потребителей, умение
решать оптимизационные задачи при проектировании электроснабжения предприятий и населённых
пунктов, умение использовать вероятностные методы в расчетах надежности электроснабжения
объектов.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

RKEZhZhA 4311 Релелік қорғаныс және электр жабдыктау жүйелеріндегі автоматика
Пререквизиттері: Электр қондырғыларындағы шамадан тыс кернеу және оқшаулау, Электр
қондырғыдағы жоғары кернеу техникасы
Постреквизиттері:. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді емтиханды дайындау және
тапсыру
Оқу мақсаты:. Сызықты электр тізбектеріндегі Релелік қорғаныстың сапалық және сандық
параметрлерін және өтпелі процестерді зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Радиалды беріліс желілеріндегі максималды ток
қорғанысы. Ток бөліктері. Бойлық және көлденең дифференциалды ток қорғанысы. Жерге тұйықталу
токтары аз желілерде жерге тұйықталудан қорғау. Жерге бір фазалы тұйықталудан қорғауға
қойылатын
негізгі
талаптар.
Компенсаторларды
"ажырату-қосу"
автоматикасы.
Трансформаторлардың Автоматты кернеу реттегіші. Дәл синхрондау. Самосинхронизация.
Оқыту нәтижесі: Ток қорғанысы ұғымдарын, релелік қорғаныс және автоматика жүйелерінің
негізгі компоненттерін, синхронды генераторлардың автоматикасын, қосалқы станциялардағы
кернеуді автоматты реттеу, Жерге тұйықталған бейтарабы бар тораптағы жерге тұйықталудан ток
қорғанысын, бойлық және көлденең дифференциалды ток қорғанысын, радиалды беріліс
желілеріндегі максималды ток қорғанысын білу. Тізбектегі қысқа тұйықталу токтарын анықтай білу,
релелік қорғаныс және электрмен жабдықтау жүйелерінің автоматикасы жүйесін есептеуді жүргізу,
тізбектегі максималды кернеуді, сондай-ақ ток күшін анықтау, тізбектегі Релелік қорғанысты таңдау
және орналастыру.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
RZASE 4311 Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения
Пререквизиты: Перенапряжения и изоляция в электроустановках, Техника высоких
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напряжений в электроустановках.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/Подготовка и сдача комплексного
экзамена
Цель изучения: Изучение качественных и количественных параметров релейной защиты и
переходных процессов в линейных электрических цепях
Краткое содержание курса: Введение. Максимальные токовые защиты в радиальных линиях
передач. Токовые отсечки. Продольные и поперечные дифференциальные токовые защиты. Защита
от замыканий на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю. Основные требования к
защите от однофазных замыканий на землю. Автоматика «отключения – включения» компенсаторов.
Автоматический
регулятор
напряжения
трансформаторов.
Точная
синхронизация.
Самосинхронизация.
Результаты обучения: Знание понятий токовых защит, знание основных компонентов систем
релейной защиты и автоматики, автоматики синхронных генераторов, автоматического регулирования напряжения на подстанциях, токовых защит от замыкания на землю в сети с
глухозаземленной нейтралью, продольных и поперечных дифференциальных токовых защит,
максимальных токовых защит в радиальных линиях передач. Умение определять токи короткого
замыкания в цепи, умение произвести расчет системы релейной защиты и автоматики систем
электроснабжения, определение максимального напряжения в цепи, а также силы тока, выбор и
расположение релейной защиты в цепи.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhK 4311 Электр жабдықтарын қорғау
Пререквизиттері: Электр қондырғыларындағы шамадан тыс кернеу және оқшаулау, Электр
қондырғыдағы жоғары кернеу техникасы
Постреквизиттері:. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді емтиханды дайындау және
тапсыру
Оқу мақсаты:. негізгі электр жабдықтарын қорғау әдістері мен құралдарын, жергілікті
басқару және авариялық және қалыпты емес жұмыс режимдерінде электр энергетикалық жүйелердің
параметрлерін реттеу негізінде болашақ маманды өзіндік кәсіби қызметке дайындау.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. ЭЖ-дағы бұзылулар мен анормалдық режимдердің
негізгі түрлері. Салыстырмалы селективті қорғаныстарды құру принциптері. Абсолюттік селективті
қорғаныстарды құру принциптері. Автоматика құрылғылары әрекетінің негізгі принциптері. Релелік
қорғаныс және автоматика құрылғыларының элементтері мен функционалдық бөліктері. Релелік
қорғаныс құрылғыларының өлшеу, логикалық және атқарушы бөліктері. Электр беріліс желілерін
қорғау. Трансформаторларды қорғау. Синхронды генераторларды қорғау және оларды орындау
ерекшеліктері. ЭЭЖ қалыпты және апаттан кейінгі режимдердің автоматика құрылғылары. РАҚ
құрылғыларына қойылатын талаптар, оларды орындау принциптері және параметрлерді есептеу.
СДТБТ құрылғыларының параметрлерін таңдау және орындау талаптары, принциптері. Релелік
қорғаныс және автоматика құрылғыларының әрекетін келісу.
Оқыту нәтижесі: Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғау және автоматика
құрылғыларының әрекет ету принциптерін, техникалық сипаттамаларын, құрылымдық
ерекшеліктерін білу; параметрлердің техникалық есептеулерін жүргізу, релелік қорғау және
автоматика құрылғыларының элементтерін баптау және таңдау әдістерін білу. Релелік қорғаныс және
автоматика құрылғыларының іске қосылу параметрлері мен сипаттамаларын есептеуді орындау
білігі; релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларын жобалау, құрастыру және пайдалану кезінде
ақпараттық технологияларды қолдана білу.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ZE 4311 Защита электроборудования
Пререквизиты: Перенапряжения и изоляция в электроустановках, Техника высоких
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напряжений в электроустановках.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/Подготовка и сдача комплексного
экзамена.
Цель изучения: подготовка будущего специалиста к самостоятельной профессиональной
деятельности на основе изучения методов и средств защиты основного электрооборудования,
локального управления и регулирования параметров электроэнергетических систем в аварийных и
ненормальных режимах работы.
Краткое содержание курса: Введение. Основные виды повреждений и анормальных
режимов в СЭС. Принципы построения защит с относительной селективностью. Принципы
построения защит с абсолютной селективностью. Основные принципы действия устройств
автоматики. Элементы и функциональные части устройств релейной защиты и автоматики.
Измерительная, логическая и исполнительная части устройств релейной защиты. Защита линий
электропередачи. Защита трансформаторов. Защита синхронных генераторов и особенности их
выполнения. Устройства автоматики нормального и послеаварийного режимов ЭЭС. Требования к
устройствам АВР, принципы их выполнения и расчет параметров. Требования, принципы
выполнения и выбор параметров устройств АЧР. Согласование действия устройств релейной защиты
и автоматики.
Результаты обучения:
Знание принципов действия, технических характеристик,
конструктивных особенностей устройств релейной защиты и автоматики электроэнергетических
систем; знание методов проведения технических расчетов параметров, настройки и выбора элементов
устройств релейной защиты и автоматики. Умение выполнять расчёты параметров и характеристик
срабатывания устройств релейной защиты и автоматики; умение использовать информационные
технологии при проектировании, конструировании и эксплуатации устройств релейной защиты и
автоматики.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

EZhMZhP 4312 Электр жабдықтарын монтаждау, жапсырмалау және пайдалану
Пререквизиттері: Электрлік жүйе және желі, Электр жүйелерінің тәжірибесі және теориясы,
Жабдықтау жүйелерін басқарудының автоматтандырылған жүйелері (БАЖ), Жүйелік автоматтың
негізі
Постреквизиттері:. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді емтиханды дайындау және
тапсыру
Оқу мақсаты:. Электр энергетикалық және электротехникалық жабдықтарды пайдалану
сынақтары мен диагностикасының әдістері мен техникалық құралдарын қолдану, іске қосу-реттеу
жұмыстарына, кәсіби қызмет объектілері жабдықтарының элементтерін монтаждауға қатысу қабілеті.
Берілген әдістеме бойынша жабдықтарды жөндеуге қатысуға, жабдықтарға және қосалқы
бөлшектерге өтінімдер жасауға және жөндеуге техникалық құжаттаманы дайындауға, жабдықтың
техникалық жай-күйі мен қалдық ресурстарын бағалауға дайындық. Электр энергетикалық
жабдықтарды пайдалану, монтаждау, сервистік қызмет көрсету және мониторинг саласындағы
өндірістік қызметке дайын болу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электр Монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру.
Электр қондырғыларын және электр жабдықтарын жіктеу. Электр қондырғыларын монтаждау және
пайдалану және жөндеу кезінде қолданылатын материалдар мен бұйымдар. Құралдар мен арнайы
жабдықтар. Электр берудің әуе желілерін монтаждау. Кабель желілерін монтаждау.
Трансформаторлық қосалқы станциялар мен тарату құрылғыларының электр жабдықтарын
монтаждау. Бөлгіштерді, бөлгіштерді және қысқа тұйықтағыштарды монтаждау. Күштік
трансформаторларды монтаждау. Жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар мен тарату
құрылғыларын монтаждау. Электр қондырғыларының қорғаныстық жерге тұйықталуын монтаждау.
Электр қондырғылары мен электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету. Трансформаторлық
қосалқы станциялар және тарату құрылғылары. Электр жабдықтарын оқшаулауды профилактикалық
сынау әдістері.
Оқыту нәтижесі: Электржабдықтарды монтаждау, баптау және пайдалану және электрмен
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жабдықтау жүйелеріне қызмет көрсету әдістерінде еркін бағдарлануға мүмкіндік беретін деңгейде
пәнді меңгеру; өнеркәсіптік кәсіпорындарды пайдалану және оңтайландырудың ұйымдастырушылық
және практикалық мәселелерін білу,нормативтік талаптарға сәйкес электр техникалық жабдықтарды
пайдалану.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MNEE 4312 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
Пререквизиты: Электрические системы и сети, Теория и практика электрических систем,
Автоматизированные системы управления (АСУ) систем электроснабжения, Основы системной
автоматики.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/Подготовка и сдача комплексного
экзамена.
Цель изучения: Способность применять методы и технические средства эксплуатационных
испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования, участвовать
в пусконаладочных работах, монтаже элементов оборудования объектов профессиональной
деятельности. Готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике,
составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на
ремонт, оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудованияю. Быть готовым к
производственной деятельности в сфере эксплуатации, монтажа, сервисного обслуживания и
мониторинга электроэнергетического оборудования.
Краткое содержание курса: Введение. Организация электромонтажных работ.
Классификация электроустановок и электрооборудования. Материалы и изделия, применяемые при
монтаже и эксплуатации и ремонте электроустановок. Инструменты и специальное оборудование.
Монтаж воздушных линий электропередачи. Монтаж кабельных линий. Монтаж
электрооборудования ТП и РУ. Монтаж разделителей, отделителей и короткозамыкателей. Монтаж
силовых трансформаторов. Монтаж комплектных ТП и РУ. Монтаж защитного заземления
электроустановок. Техническое обслуживание электроустановок и электрооборудования.
Трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Методы профилактических
испытаний изоляции электрооборудования.
Результаты обучения: Освоение дисциплины на уровне, позволяющем свободно
ориентироваться в методах монтажа,наладка и эксплуатации электрооборудования и
обслуживания систем электроснабжения; умение разбираться в организационных и практических вопросах эксплуатации и оптимизации промышленных предприятий, эксплуатировать
электротехническое оборудование в соответствии с нормативными требованиями.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
PEZhZhKK 4312 Подстанциядағы электр жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету
Пререквизиттері: Электрлік жүйе және желі, Электр жүйелерінің тәжірибесі және теориясы,
Жабдықтау жүйелерін басқарудының автоматтандырылған жүйелері (БАЖ), Жүйелік автоматтың
негізі
Постреквизиттері:. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді емтиханды дайындау және
тапсыру
Оқу мақсаты: түлекшіде электрмен жабдықтау жүйесінде электр жабдықтарын

жөндеу және баптау және сервистік қызмет көрсету саласында іргелі білімді қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Өнеркәсіптік кәсіпорында электр жабдықтарын
пайдалануды ұйымдастыру. Әуе желілеріне техникалық қызмет көрсету. Кабель желілеріне
техникалық қызмет көрсету. Ашық және жабық тарату құрылғыларының электр жабдықтарына
техникалық қызмет көрсету. Электр қондырғыларын жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі. Электр
жабдықтарының жекелеген түрлерін пайдалану және жөндеу. Электр қосалқы станциялары мен
желілерінің жабдықтарын пайдалану және жөндеу кезінде жұмыстарды орындау қауіпсіздігін

330

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин
Часть 2 из 4
қамтамасыз ету. Еңбекті қорғау және электр қауіпсіздігі бойынша құжаттарды ресімдеу.
Оқыту нәтижесі: Монтаждау, баптау және жөндеу құжаттамаларын әзірлеу тәртібін және
құрамын білу; Электр техникалық жабдықты пайдалануға енгізу бойынша жөндеу және баптау
жұмыстарын жоспарлау тәсілдерін білу; электр машиналарына, аппаратураларға, кабельді және
конденсаторлық бұйымдарға, электр техникалық жабдықтарға және зауытішілік электрмен
жабдықтау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу әдістері мен
тәсілдерін білу. Электротехникалық жабдықтарды қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізу және
бағдарламаларды әзірлеу білігі; пайдалану құжаттамасын әзірлей білу, орнатылған және жөнделетін
жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін анықтау және сынау жүргізу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OPEP 4312 Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций
Пререквизиты: Математика, Электроэнергетика, Электрические станции и подстанции
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/Подготовка и сдача комплексного
экзамена.
Цель изучения: формирование у выпускника фундаментальных знаний в области ремонта и
наладки электрооборудования и сервисному обслуживанию в системах энергоснабжения.
Краткое содержание курса: Введение. Организация эксплуатации электрооборудования на
промышленном предприятии. Техническое обслуживание воздушных линий. Техническое
обслуживание кабельных линий. Техническое обслуживание электрооборудования открытых и
закрытых распределительных устройств. Система планово-предупредительного ремонта
электроустановок. Эксплуатация и ремонт отдельных видов электрооборудования. Обеспечение
безопасности выполнения работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических
подстанций и сетей. Оформление документации по охране труда и электробезопасности.
Результаты обучения: Знание порядка разработки и состава монтажной, наладочной и
ремонтной документации; знание способов планирования ремонтных и наладочных работ по вводу в
эксплуатацию электротехнического оборудования; знание методов и способов проведения работ по
техническому обслуживанию электрических машин, аппаратуры, кабельных и конденсаторных
изделий, электротехнического оборудования и систем внутризаводского электроснабжения. Умение
разрабатывать программы и проводить приемо-сдаточные испытания электротехнического
оборудования; умение разрабатывать эксплуатационную документацию, проводить испытания и
определение работоспособности установленного и ремонтируемого оборудования.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

ZhZhKEES 4220 Жабдықтау жүйелеріндегі қауіпсіздік, электр энергиясындағы сапа
Пререквизиттері: Электр энергетикадағы аралық үрдістер, Электрлік жүйелердің
статистикалық және динамикалық тұрақтылықтың негіздері.
Постреквизиттері:. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді емтиханды дайындау және
тапсыру
Оқу мақсаты:. сенімділік теориясының негізгі ұғымдары мен анықтамаларымен, жүйелердің
сенімділік көрсеткіштерімен және сенімділікті қалыптастыру қағидаларымен танысу. Электрмен
жабдықтау үзілісінен болатын зиян туралы түсінік және оларды зерттеу әдістері.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электрмен жабдықтау жүйелері және
кәсіпорындардың электр желілері. Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі коммутациялық және қорғау
аппараттары. Электр энергиясының көрсеткіштері мен сапа нормалары. Электр энергиясының сапа
көрсеткіштерінің сипаттамасы. Техникалық құралдар және электр энергиясы сапасының
көрсеткіштерін арттыру шаралары. Электрмен жабдықтау жүйелерінің беріктігіне қойылатын
талаптар. Электржабдықтау жүйелеріндегі электр техникалық құрылғылардың істен шығуының
сипаты мен себептері. Сенімділіктің негізгі көрсеткіштері және оларды есептеу.
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Оқыту нәтижесі: Электрмен жабдықтау сенімділігі мәселелерін, электрлік өлшеу әдістері
мен құралдарын зерттеу.Электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз етуді өлшеу үшін
пайдаланылатын электр станциялары мен қосалқы станциялардың жабдықтарын білу. Электр және
магниттік тізбектердің сенімділігін есептеудің заманауи әдістерін қолдана білу.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
NSEKEE 4220 Надежность в системах электроснабжения, качество электрической энергии
Пререквизиты: Переходные процессы в электроэнергетике, Основы статической и
динамической устойчивости электрических систем.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/Подготовка и сдача комплексного
экзамена.
Цель изучения: ознакомление с основными понятиями и определениями теории надежности,
показателями надежности систем и принципами формирования надежности. Понятие об ущербе от
перерывов электроснабжения и методами их исследования.
Краткое содержание курса: Введение. Системы электроснабжения и электрические сети
предприятий. Коммутационные и защитные аппараты в системах электроснабжения. Показатели и
нормы качества электроэнергии. Характеристика показателей качества электроэнергии. Технические
средства и меры повышения показателей качества электроэнергии. Требования к надѐжности систем
электроснабжения. Характер и причины отказов электротехнических устройств в системах
электроснабжения. Основные показатели надѐжности и их расчѐт.
Результаты обучения: Изучение вопросов надежности электроснабжения, методов и
средств электрических измерений.Знание оборудования электрических станций и подстанций,
которое используется для измерения обеспечения надежности электроснабжения. Умение
применять современные методы расчета надежности электрических и магнитных цепей.
Руководитель программы: Горбенко А.С..
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhZhKKАN 4220 Электр жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздік көрсеткіштері және
анықтамасының негіздері
Пререквизиттері:. Электр энергетикадағы аралық үрдістер, Электрлік жүйелердің
статистикалық және динамикалық тұрақтылықтың негіздері.
Постреквизиттері:. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді емтиханды дайындау және
тапсыру
Оқу мақсаты:. Электрмен жабдықтау жүйелерінде қазіргі заманғы сенімділік теориясы және
оның әдістерін қолдану туралы білім алу. Электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділігін есептеудің
негіздері мен әдістерін, олардың сенімділігінің оңтайлы дәрежесін таңдау әдістерін зерттеу.
Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен қондырғыларды электрмен жабдықтаудың әр түрлі сұлбаларының
сенімділігі тұрғысынан таңдау және бағалау дағдылары мен біліктерін дамыту.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Сенімділік теориясынан жалпы түсініктер және
анықтамалар. Электржабдықтаудың тоқтаусыз дәрежесі бойынша электр қабылдағыштардың
жіктелуі. Электрмен жабдықтау жүйелерінің және олардың элементтерінің сенімділік көрсеткіштері.
Электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділігінің сандық сипаттамаларын анықтау. Электрмен
жабдықтау жүйелерінің сенімділігін нормалау және оңтайлы сенімділік туралы түсінік. Электрмен
жабдықтау үзілісінен болатын зиян ұғымы. Электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділік деңгейін
экономикалық бағалау әдістері. Электрмен жабдықтау жүйелері сенімділігінің математикалық
модельдері және әртүрлі иерархиялық деңгейлерде зерттеу әдістері.
Оқыту нәтижесі: Электрмен жабдықтау жүйелері жұмысының сенімділік сипаттамаларын
білу. Сенімділігін талдау және есептеу негізінде электрмен жабдықтау жүйелерінің оңтайлы
құрылымын анықтауды жүргізе білу. Электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімді жұмысына әр түрлі
факторлардың әсерін бағалауды жүргізе білу. Сенімділікті бағалаудың статистикалық әдістерін білу.
Электр энергетикалық және электротехникалық жабдықтарды пайдалану сынақтары мен
диагностикасының әдістері мен техникалық құралдарын қолдану қабілеті. Сенімділік көрсеткіштерін
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есептеу үшін алмастырудың есептік сызбаларын жасау дағдысын меңгеру; тұтынушыларға электр
энергиясының толық жіберілмеуін бағалау және электрмен жабдықтау жүйесінің істен шығу
ықтималдығын бағалау дағдылары.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OOPNSE 4220 Основы определения и показатели надёжности систем электроснабжения
Пререквизиты: Переходные процессы в электроэнергетике, Основы статической и
динамической устойчивости электрических систем.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/Подготовка и сдача комплексного
экзамена.
Цель изучения: Получение знаний о современной теории надежности в технике и
применении её методов в системах электроснабжения. Изучение основ и методов расчета
надежности систем электроснабжения, методик выбора оптимальной степени их надежности.
Развитие навыков и умений выбора и оценивания с точки зрения надежности различных схем
электроснабжения промышленных предприятий и установок.
Краткое содержание курса: Введение. Общие понятия и определения из теории надежности.
Классификация электроприёмников по степени бесперебойности электроснабжения. Показатели
надежности систем электроснабжения и их элементов. Определение количественных характеристик
надежности систем электроснабжения. Понятия об оптимальной надёжности и нормировании
надёжности систем электроснабжения. Понятие ущерба от перерывов электроснабжения. Методы
экономической оценки уровня надежности систем электроснабжения. Математические модели
надёжности систем электробснажения и методы исследования на различных иерархических уровнях.
Результаты обучения: Знание характеристик надёжности работы систем электроснабжения.
Умение производить определения оптимальной структуры систем электроснабжения на основе
анализа и расчета надежности. Умение производить оценку влияния различных факторов на
надежную работу систем электроснабжения. Знание статистических методами оценки надежности.
Способность применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики
электроэнергетического и электротехнического оборудования. Владение навыками составления
расчетных схем замещения для расчета показателей надежности; навыками оценки недоотпуска
электроэнергии потребителям и оценки вероятности отказа системы электроснабжения.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhT4221 Жылутехника
Пререквизиттері: Электр қондырғыларындағы шамадан тыс кернеу және оқшаулау, Электр
қондырғыдағы жоғары кернеу техникасы, Электрлік жүйе және желі, Электр жүйелерінің тәжірибесі
және теориясы.
Постреквизиттері:. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді емтиханды дайындау және
тапсыру
Оқу мақсаты:. Теориялық және практикалық оқытудың үздіксіз бірлігі қағидаты

негізінде практикалық қызмет процесінде инженерлік міндеттерді шешу үшін қажетті
базалық білім (теориялық дайындық) жиынтығын қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Термодинамиканың бірінші заңы, термодинамикалық
процестер. Жылусыйымдылық газдар. Энтальпия. Энтропия. Термодинамиканың екінші заңы.
Термодинамикалық процестерді есептеу. Ылғалды ауа. Ылғалды ауамен процестер. Ашық
жүйелердің термодинамикасының ерекшеліктері. Саңылаулар және диффузорлар. Будың соплдан
өтуі. Дросселирование. Жылу күшті циклдар. Іштен жану поршеньді қозғалтқыштарының циклдері.
Газтурбиналық және бу күштік қондырғылар циклі. Термодинамикалық процестердің қайтымдылығы
және жұмыс өндірісі. Термодинамикадағы химиялық процестердің негіздері. Химиялық
реакциялардың жіктелуі. Химиялық реакцияларға қолданудағы термодинамиканың бірінші заңы.
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Оқыту нәтижесі: Жұмыс денесінің параметрлерін және олардың өлшемділігін өлшеу
әдістерін, жылу сыйымдылықтарының түрлерін, термодинамиканың бірінші және екінші заңдарын
білу. Ұғымдар: жылу, ішкі энергия, жұмыс, энтальпия, энтропия. Термодинамикалық процестерді
зерттеу кезінде алынған білімді қолдана білу.
Бағдарлама жетекшісі: Шарипова А.С.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Tep 4221 Теплотехника
Пререквизиты: Перенапряжения и изоляция в электроустановках, Техника высоких
напряжений в электроустановках, Электрические системы и сети, Теория и практика
электрических систем.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/Подготовка и сдача комплексного
экзамена.
Цель изучения: Сформировать набор базовых знаний (теоретическая подготовка),
необходимых для решения инженерных задач в процессе практической деятельности на основе
принципа неразрывного единства теоретического и практического обучения.
Краткое содержание курса: Введение. Первый закон термодинамики, термодинамические
процессы. Теплоемкости газов. Энтальпия. Энтропия. Второй закон термодинамики. Расчет
термодинамических процессов. Влажный воздух. Процессы с влажным воздухом. Особенности
термодинамики открытых систем. Сопла и диффузоры. Истечение пара из сопла. Дросселирование.
Теплосиловые циклы. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Цикл газотурбинной и
паросиловых установок. Обратимость термодинамических процессов и производство работы. Основы
химических процессов в термодинамике. Классификация химических реакций. Первый закон
термодинамики в применении к химическим реакциям.
Результаты обучения: Знание методов измерения параметров рабочего тела и их
размерности, виды теплоемкостей, первый и второй законы термодинамики. Понятия: теплота,
внутренняя энергия, работа, энтальпия, энтропия. Умение применить полученные знания при
исследовании термодинамических процессов.
Руководитель программы: Шарипова А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ZhTN 4221 Жылу техникасының негізі
Пререквизиттері: Электр қондырғыларындағы шамадан тыс кернеу және оқшаулау, Электр
қондырғыдағы жоғары кернеу техникасы, Электрлік жүйе және желі, Электр жүйелерінің тәжірибесі
және теориясы.
Постреквизиттері:. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді емтиханды дайындау және
тапсыру
Оқу мақсаты:. Термодинамиканың іргелі заңдарымен (бірінші және екінші бастамасы,

цикл теориясы), кеңістіктегі жылу таралуының негізгі формаларымен, күрделі жылу
техникалық жүйелерді жасау және пайдалану кезінде қолданылатын үрдістермен және
жабдықпен танысу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жылу техникасының пәні мен әдістері.
Термодинамиканың негізгі заңдары. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Жылу және жұмыс. Ішкі
энергия. Идеал газ күйінің әмбебап теңдеуі. Термодинамиканың екінші бастамасы. Энтропия. Карно
циклі және теоремалары. Термодинамикалық процестер. Термодинамикалық процестерді зерттеу
әдісі. Ағын термодинамикасы. Нақты газдар. Су буы. Ылғалды ауа. Жылу өткізгіштігі. Конвективті
жылу алмасу. Жылулық сәуле шығару. Жылу беру.
Оқыту нәтижесі: Келесі кәсіби қызметте Термодинамика және жылу беру заңдарын қолдана
білу; гидротехникалық жүйелер мен инженерлік желілер мен құрылыстарды есептеу негізін құрайтын
Сұйықтық пен газдың статикасы мен динамикасының негізгі ережелерін білу; климатизация,
ғимараттарды, құрылыстарды және елді мекендерді жылумен жабдықтау жүйелерінің дамуының
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негізгі бағыттары мен перспективаларын, осы жүйелердің элементтерін білу, сондай-ақ осы
жүйелерді пайдалану және қайта құру. Жылу процестерінің негізгі параметрлерін есептеу әдістерін
меңгеру.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OT 4312 Основы теплотехники
Пререквизиты: Основы термодинамики и электродинамики, Математика
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/Подготовка и сдача комплексного
экзамена.
Цель изучения: Формирование у студентов необходимого уровня знаний в области

физической сущности термодинамических процессов, ознакомление с фундаментальными
законами термодинамики (первое и второе начало, теории циклов), с основными формами
распространения теплоты в пространстве, с процессами и оборудованием, используемыми
при разработке и эксплуатации сложных теплотехнических систем.
Краткое содержание курса: Введение. Предмет и методы теплотехники. Основные
законы термодинамики. Первое начало термодинамики. Теплота и работа. Внутренняя
энергия. Универсальное уравнение состояния идеального газа. Второе начало
термодинамики. Энтропия. Цикл и теоремы Карно. Термодинамические процессы. Метод
исследования термодинамических процессов. Термодинамика потока. Реальные газы.
Водяной пар. Влажный воздух. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Тепловое
излучение. Теплопередача.
Результаты обучения: Умение применять законы термодинамики и теплопередачи в
последующей профессиональной деятельности; Знание основных положения статики и
динамики жидкости и газа, составляющие основу расчета гидротехнических систем и
инженерных сетей и сооружений; Знание основных направлений и перспектив развития
систем климатизации, теплоснабжения зданий, сооружений и населенных пунктов,
элементов этих систем, а также эксплуатации и реконструкции этих систем. Владение
методами расчета основных параметров тепловых процессов.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
SASPB 4222 Статистикалық әдістердің сапасы мен үрдісін басқару
Пререквизеттері: Команданы басқару, презентация дағдарлары және модерация
Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді емтиханды дайындау және
тапсыру.
Оқу мақсаты: студенттердің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын сапалық –
анықталған, жаппай әлеуметтік – экономикалық құбылыстар мен процестерді сандық бағалау.Пәнді
игеру мақсаты негізінде танымның нақты статистикалық әдістері мен есептеу әдістемесін,
экономикалық көрсеткіштердің студенттерде қалыптастыру әдіснамасын экономикалықстатистикалық зерттеу әр түрлі әлеуметтік - экономикалық процестер, макро - және микроуровне
болып табылады. Қалыптастыру болашақ бакалаврларды бухгалтерлік есеп бойынша теориялық білім
мен практикалық дағдыларды пайдалану саласындағы әр түрлі статистикалық әдістерін практикалық
экономикалық қызмет және басқару шешімдерін қабылдау. Студенттерде теориялық білімдері мен
тәжірибелік дағдыларының сандық бағасы мен сапасы - анықталған, массалық әлеуметтікэкономикалық жағдайлар мен үрдістердің қалыптасуы.
Курстың қысқаша мазмұны: Пәні, әдісі мен міндеттері статистика. Статистикалық бақылау.
Статистикалық жинақтау және топтастыру, кестелер. Абсолюттік, салыстырмалы шамалар және
олардың графикалық бейнесі. Орташа шамалар және вариация көрсеткіштері. Ішінара бақылау.
Қоғамдық құбылыстардың динамикасын статистикалық зерттеуі. Индекстері. Өзара байланысын
статистикалық зерттеу әлеуметтік-экономикалық құбылыстар. Халық және еңбек ресурстарының
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статистикасы. Ұлттық шоттар жүйесі. негізгі ұғымдар, жіктеу және топтау ҰШЖ-да. Халықтың
тұрмыс деңгейінің статистикасы. Кестенің статистикалық топтамасы. Көрсеткіштердің абсолютті
және графикалық бейнесі. Вариацияның орта көрсеткіші. Таңдаулы байқау. Қоғамдық
құбылыстардың динамикасын статистикалық зерттеу. Индекстер. Әлеуметтік-экономикалық
құбылыстардың арасындағы байланыстарды статистикалық зерттеу. Халықтың және еңбек
ресурстардың статистикасы. Ұлттық шоттардың жүйесі, негізгі ұғымдары, классификациялар және
топтамалар. Халықтың өмір сүру деңгейінің статистикасы.
Оқыту нәтижесі: Статистикалық зерттеулердің
әдіснамасы, ғылым статистика
категорияларының ұғымдарын
білу. Экономикалық зерттеулерде статистика әдістерін қолдану.
Статистикалық зерттеулер мәселелері бойынша пайымдаулар жүргізіп жеткізе алу. Зерттеу
материалдарын статистикалық процесін ұйымдастыра білу. Экономика ұлттық статистикалық талдау
негіздерін өзгерте білу. Әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштерін санай білу.
Әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштер жүйесін талдау мен болжауға дағдысының
болуы. Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсету; Экономика-статистикалық талдау
қорытындыларын түсіндіре білу. Статистикалық материалдарды талдап және өңдей білу.
Статистикалық талдауды жүргізу жолдарын аша білу.
Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандарттау және тағамдық технологиялар
SMUKP 4222 Статистические методы управления качеством и процессами
Пререквизиты: Управление командой, навыки презентации и модерации
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/Подготовка и сдача комплексного
экзамена
Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков
количественной оценки качественно – определенных, массовых социально – экономических явлений
и процессов. Целями освоения дисциплины являются на основе познания конкретных статистических
методов и методики расчета экономических показателей сформировать у студентов методологию
экономико-статистического изучения различных социально- экономических процессов на макро- и
микроуровне. Сформировать теоретические знания и практические навыки в области использования
различных статистических методов в практической экономической деятельности и принятии
управленческих решений.
Краткое содержание курса: Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое
наблюдение. Статистическая сводка и группировка, таблицы. Абсолютные, относительные величины
и их графическое изображение. Средние величины и показатели вариации. Выборочное наблюдение.
Статистическое изучение динамики общественных явлений. Индексы. Статистическое изучение
взаимосвязи социально-экономических явлений. Статистика населения и трудовых ресурсов.
Система национальных счетов. основные понятия, классификации и группировки в СНС. Статистика
уровня жизни населения.
Результаты обучения: Знать методы, систему показателей общей теории статистики,
социально-экономической статистики: понимать основы статистического анализа. Иметь навыки
обобщения статистической информации. Уметь вести статистические расчеты и анализировать
полученные результаты. Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути
ее решения. Уметь оценить результаты статистического анализа. Уметь организовать сбор, обработку
и анализ статистических материалов
Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области статистических
исследований
и применения их в современных условиях. Уметь генерировать пути
совершенствования статистического анализа.
Знать: основные понятия, категории и инструменты статистики, основные методы
построения, расчета и анализа современной;системы показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления, основные особенности организации и функционирования
казахстанских и зарубежных органов государственной статистики.
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели;анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
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тенденции изменения социально-экономических показателей.Уметь представлять собственную
интерпретацию ключевых статистических проблем в контексте исследования;иметь навыки:
использовать методический инструментарий статистики;знать процесс формирования статистики
на предприятии;иметь достаточную подготовку для приобретения знаний и умений в области
изучения статистики.
Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандартизации и пищевых технологий
UZSA 4222 Үрдістерін зерттеудің статистикалық әдістері
Пререквизеттері: Ұжым басшылығы
Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді емтиханды дайындау және
тапсыру.
Оқу мақсаты: Ықтималдық-статистикалық модельдерді құру және талдау саласында
магистранттардың білімі мен іскерлігін қалыптастыру және оларды статистикалық мәліметтерді
өңдеудің инженерлік тәжірибесінде қолдану. Студенттерге статистикалық сауаттылықты үйрету,
нақты экономикалық ақпаратпен жұмыс істеу кезінде статистикалық әдістерді қолдана білуді
қалыптастыру. Статистикалық деректерді өңдеудің негізгі принциптері мен әдістерін меңгеру.
Курстың қысқаша мазмұны: Негізгі ұғымдар мен терминдер. Кездейсоқ шамалардың
сандық сипаттамалары. Негізгі жиынтық және іріктеме алу тәсілдері. Статистикалық бөлу.
Гистограммалар. Параметрлерді статистикалық бағалау. Гипотезаларды статистикалық тексеру. Көп
өлшемді бөлу. Регрессиялық талдау. Дисперсиялық талдау.
Оқыту нәтижесі: Көрсеткіштер жүйесін, есепке алу және талдау әдістемесін қолдана білу.
Ықтималдықтың таралу заңдары.
Білу: Ықтималдықтар теориясының негізгі ережелерін және деректерді статистикалық талдау;
Білу керек: статистикалық деректерді кейіннен өңдеу үшін алғашқы талдау жүргізу.;
Білуі керек: Ақпараттық жүйелерді жобалау және пайдалану кезінде статистикалық
пакеттердің көмегімен статистикалық ақпаратты есептеу бойынша дағдыларды.
Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандарттау және тағамдық технологиялар
SMIP 4222 Статистические методы исследования процессов
Пререквизиты: Руководство коллективом
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы/Подготовка и сдача комплексного
экзамена
Цель изучения: Формирование знаний и умений магистрантов в области построения и
анализа вероятностно-статистических моделей и их применения в инженерной практике обработки
статистических данных. Привитие студентам статистической грамотности, выработка умения
пользоваться статистическими методами при работе с реальной экономической информацией.
Овладение основными принципами и методами обработки статистических данных.
Краткое содержание курса: Основные понятия и термины. Числовые характеристики

случайных величин. Генеральная совокупность и способы получения выборок.
Статистическое распределение. Гистограммы. Статистическое оценивание параметров.
Статистическая проверка гипотез. Многомерные распределения. Регрессионный анализ.
Дисперсионный анализ.
Результаты обучения: Умение пользоваться системой показателей, методикой учета и
анализа. Законы распределения вероятностей.
Знать: основные положения теории вероятностей и статистического анализа данных;
Уметь: проводить первичный анализ статистических данных для их последующей
обработки;
Владеть: навыками по расчетам статистической информации с помощью
статистических пакетов при проектировании и использовании информационных систем.
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Руководитель программы: Жамалова Д.Б.
Кафедра: Стандартизации и пищевых технологий
«Энергияны басқару» білім беру бағдарламасы /
Образовательная траектория «Энергетический менеджмент»
KEK 3305 Кәсіпорындардағы электр көзі
Пререквизиттері: Электрмен қамтамасыз ету шағын кәсіпорындардың дәстүрлі емес энергия
көздері.
Постреквизиттері: Ұжым басшылығы
Оқу мақсаты: Электр энергетикадағы электр жүйелері мен тораптары туралы жүйелі білімді
қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электр станциялары. Электр жүйелері мен желілері.
Электрмен жабдықтау. Релелік қорғаныс және автоматика. Дәстүрлі емес және жаңартылатын
энергия көздері.
Оқыту нәтижесі: Электр энергетикалық қондырғылардағы технологиялық процестерді
автоматты басқарудың физикалық негіздерін білу. Тұтынушыларды электрмен жабдықтауды
автоматты басқару жүйелерін талдау және синтездеу әдістерін қолдану. Электр энергетикалық
қондырғыларда технологиялық процесті автоматтандыру мәселелері бойынша пікір білдіру қабілеті.
Электр энергетикалық жүйелердің негізгі элементтерінің ғылыми тәсіліне, жұмыс принциптеріне
және конструктивтік орындалуына сүйене отырып, автоматты басқаруды ұйымдастыру үшін кәсіби
ортада өзара іс-қимыл жасай білу. Электр энергетикалық өндірісті автоматты басқарудың
технологиялық негіздері туралы жаңа ақпаратты игере білу.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З..
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ЕРР 3305 Электроснабжение промышленных предприятий
Пререквизиты: Электроснабжение малых предприятий нетрадиционными источниками
энергии.
Постреквизиты: Руководство коллективом
Цель изучения: Формирование систематических знаний об электрических системах и сетях в
электроэнергетике.
Краткое содержание курса: Введение. Электрические станции. Электрические системы и
сети. Электроснабжение. Релейная защита и автоматика. Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии.
Результаты обучения: Знание физических основ автоматического управления
технологическими процессами в электроэнергетических установках. Применение методов анализа и
синтеза систем автоматического управления электроснабжения потребителей. Умение выражать
суждения по вопросам автоматизации технологического процесса в электроэнергетических
установках. Умение взаимодействовать в профессиональной среде для организации автоматического
управления, опираясь на научный подход, принципы работы и конструктивное исполнение основных
элементов электроэнергетических систем. Умение осваивать новую информацию о технологических
основах автоматического управления электроэнергетическим производством.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EE 3305 Электр энергетика
Пререквизиттері: Электрлік тізбектерді сараптаудың тиімді әдісі, Жаңартылатын энергия
көздері.
Постреквизиттері: Команданы басқару, презентация дағдарлары және модерация, Мамандық
бойынша мемлекеттік емтихан.
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Оқу мақсаты: Электр энергетикасындағы электр жүйелері мен тораптары туралы жүйелі
білімді қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Қазақстан жерінің энергетикалық ресурстары. Электр
станциялары мен ҚС, негізгі және қосалқы жабдықтар, Электр жүйелері мен желілері. Салалар
бойынша тұтынушыларды электрмен жабдықтау. Сыртқы және ішкі электрмен жабдықтау
сұлбалары. Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі релелік қорғаныс және автоматика.
Оқыту нәтижесі: Пәнді оқу аяқталғаннан кейін білім алушы:
автоматты динамикалық басқару жүйесін білу, Электр энергетикасындағы технологиялық
процестерді автоматты басқару негіздерін түсіну;
аналогтық және сандық есептеуіш техниканы пайдалана отырып автоматты динамикалық
жүйені модельдеу және зерттеуді орындау дағдысы болу;
автоматты басқару жүйесі жұмысының тұрақтылығы мен сапалық көрсеткіштерін талдай
білу;
мәселені тұжырымдауға дайын болу және оны шешу жолдарын көрсету қабілеті;
автоматты басқару сапасын бағалай білу және түзету әдістерін ұсыну.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
Ele 3305 Электроэнергетика
Пререквизиты: Оптимальные методы анализа электрических цепей, Возобновляемые
источники энергии.
Постреквизиты: Управление командой, навыки презентации и модерации, Государственный
экзамен по специальности.
Цель изучения: Формирование систематических знаний об электрических системах и сетях в
электроэнергетике
Краткое содержание курса: Введение. Энергетические ресурсы земли Казахстана.
Электрические станции и ПС, основное и вспомогательное оборудование, Электрические системы и
сети. Электроснабжение потребителей по отраслям. Схемы внешнего и внутреннего
электроснабжения. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения.
Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен:
знать автоматическую динамическую систему управления, понимать основы автоматического
управления технологическими процессами в электроэнергетике;
иметь навыки выполнения моделирования и исследования автоматической динамической
системы с использованием аналоговой и цифровой вычислительной техники;
уметь анализировать устойчивость и качественные показатели работы системы
автоматического управления;
иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения;
уметь оценить качество автоматического управления и предложить методы коррекции.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EEZh 3306 Электромеханика және электротехникалық жабдық
Пререквизиттері: Электроникаға кіріспе.
Постреквизиттері: Электр қондырғыларындағы шамадан тыс кернеу және оқшаулау.
Оқу мақсаты: Студенттердің электр механикасы мен электр техникалық жабдықтардың даму
негіздері мен үрдістері бойынша білім алуы.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электр механигі. Электр оқшаулау және кабель
техникасы. Электр технологиялық қондырғылар және жүйелер. Жарық техникасы және жарық
көздері. Электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру.
Оқыту нәтижесі: Электрмеханика және электр техникалық жабдықтар жүйесінің негіздерін
білу, оның әр түрлі буындары арасындағы өзара қарым-қатынас. Негізгі және қосалқы
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жабдықтардың, электр машиналарының жұмысын бағалау және түзету әдістерін қолдану.
Технологиялық процесті ұйымдастыру, Қызмет көрсету және электр технологиялық процестерді
пайдалану. Түрлі электр технологиялық қондырғылар мен жабдықтарды қолдана отырып, өндірістің
технологиялық негіздерін білу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EEO 3306 Электромеханика и электротехническое оборудование
Пререквизиты: Введение в электронику.
Постреквизиты: Перенапряжения и изоляция в электроустановках.
Цель изучения: Приобретение студентами знаний по основам и тенденциям развития
электромеханики и электротехнического оборудования.
Краткое содержание курса: Введение. Электромеханика. Электроизоляционная и кабельная
техника. Электротехнологические установки и системы. Светотехника и источники света.
Электропривод и автоматизация технологических комплексов.
Результаты обучения: Знание основ системы электромеханики и электротехнического
оборудования, взаимоотношения между различными ее звеньями. Применение методов оценки и
коррекции работы основного и вспомогательного оборудования, электрических машин.
Электротехнологического оборудования умение выражать суждения по вопросам технологического
процесса в электротехнологических установках умение организовать технологический процесс,
обслуживание и эксплуатацию электротехнологических процессов. Умение актуализировать знание
технологических основ производства с применением различных электротехнологических установок и
оборудования.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EEK 3306 Электрмеханикалық және электртехнологиялық құрылғылар
Пререквизиттері: Өнеркәсіп электроникасы.
Постреквизиттері: Электр қондырғыдағы жоғары кернеу техникасы.
Оқу мақсаты: Студенттерді қоректену және басқару жүйелерінің Электротехнологиялық
қондырғыларының құрылғысымен таныстыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электр механигі. Электр оқшаулау және кабель
техникасы. Электр технологиялық қондырғылар және жүйелер. Жарық техникасы және жарық
көздері. Электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру.
Оқыту нәтижесі: Білуге тиіс: электр энергиясын қолданудың негізгі типтері мен
концепцияларын, электр механикасы мен электр техникалық жабдықтар жүйесінің құрылымын, оның
әр түрлі буындары арасындағы өзара қарым-қатынасты;
түсіну: әртүрлі электр техникалық құрылғыларда болатын процестердің сапалық және сандық
жақтары, арнайы технологиялық пәндерді қоятын міндеттерді табысты және сауатты шешу үшін
негіздері.
қарапайым электр аппараттарын тексеру, жөндеу және баптау дағдысы;
электр шамаларын (ток, кернеу және қуат), тұтынуға электр энергиясының шығынын өлшеуді
және есепке алуды жүргізу.
электр энергиясын қолданудың әртүрлі тәсілдерін салыстырмалы талдау.
болуы тиіс: электр технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету және пайдалану проблемасын
қалыптастыруға дайын болу және оны шешу жолдарын көрсету қабілеті;
өндірісті бағалау және кәсіпорындардағы электр энергиясын түрлендіру бойынша;
болуы тиіс: электромеханикалық жабдықтарда қолданылатын озық технологиялар саласында
білім алу үшін ақпаратпен жұмыс істеу үшін жеткілікті дайындық;
болуы тиіс: электр технологиялық жабдықтардың жұмыс істеуін жақсарту бойынша
біліктілікті арттыруға дайын болу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
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ЕEU 3306 Электромеханические и электротехнологические установки
Пререквизиты: Промышленная электроника.
Постреквизиты: Техника высоких напряжений в электроустановках.
Цель изучения: Ознакомление студентов с устройством электротехнологических установок
систем их питания и управления.
Краткое содержание курса: Введение. Электромеханика. Электроизоляционная и кабельная
техника. Электротехнологические установки и системы. Светотехника и источники света.
Электропривод и автоматизация технологических комплексов.
Результаты обучения: знать: основные типы и концепции применения электроэнергиии,
структуру систем электромеханики и электротехнического оборудования, взаимоотношении между
различными ее звеньями;
понимать: основы качественных и количественных сторон процессов, происходящих в
различных электротехнических устройств, для успешного и грамотного решения задач, которые
ставят специальные технологические дисциплины.
иметь: навыки выполнения ревизии, ремонт и наладки простейших электрических аппаратов;
уметь: проводить замеры и учёт электрических величин (тока, напряжения и мощности),
расхода электрической энергии на потребление.
владеть: сравнительным анализом различных способов применения электроэнергии.
иметь: готовность сформулировать проблему в обслуживании и эксплуатации
электротехнологического оборудования и способность показать пути ее решения;
уметь: выразить суждения по оцениванию производства и преобразованию электроэнергии
на предприятиях;
иметь: достаточную подготовку для работы с информацией для приобретения знаний в
области передовых технологий применяемых в электромеханическом оборудовании;
иметь: готовность к повышению квалификации по улучшениям функционирования
электротехнологического оборудования.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EMEKM 3216 Электр энергетикасындағы математикалық есептеулер және компьютерлік
модельдеу
Пререквизиттері: Энергетика II.
Постреквизиттері: Электрлік жүйе және желі, Энергия үнемдеу бойынша іс-шараларды
жобалау және энергоаудит.
Оқу мақсаты: Математиканы жалпы теориялық курс ретінде электр энергетикасы
саласындағы маманның жұмысында практикалық қолдануымен байланыстыру және қолданбалы
зерттеулер үшін нақты математикалық аппарат беру.
Курстың қысқаша мазмұны: Электр энергетикадағы математикалық есептер электр
энергетикадағы математикалық бағдарламалау әдістерін қолдану. Бағытталған және бағытталмаған
графтар теориясы. Сызықты емес бағдарламалау. Динамикалық бағдарламалау. Критериалды
бағдарламалау. Электр энергетикалық есептерде Ықтималдықтар теориясын және математикалық
статистиканы қолдану.
Оқыту нәтижесі: Жоғары математикадан математикалық құрылымдарды, модельдеу
есептерін шешу үшін математикалық аппаратты білу. Электр энергетикасы міндеттерін шешу үшін
математикалық аппаратты қолдану. Зерттелетін объектіні талдай білу, математикалық модельді
жобалау, есептерді шешу үшін математикалық аппаратты қолдану, есептеу техникасын оңтайлы
пайдалану, деректер базасын жасау, бағдарламалау. Жүйелер жұмысының сенімділігін, жүйенің
оңтайлы параметрлерін анықтай білу. Математикалық және компьютерлік модельдеу негіздерін
білуді түрлендіре білу.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
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МZKME 3216 Математические задачи и компьютерное моделирование в электроэнергетике
Пререквизиты: Энергетика II.
Постреквизиты: Электрические системы и сети, Энергоаудит и проектирование
энергосберегающих мероприятий.
Цель изучения: Связать математику как общетеоретический курс с ее практическими
применениями в работе специалиста в области электроэнергетики и дать конкретный математический
аппарат для прикладных исследований.
Краткое содержание курса: Математические задачи в электроэнергетике Применение
методов математического программирования в электроэнергетике. Теория направленных и
ненаправленных графов. Нелинейное программирование. Динамическое программирование.
Критериальное программирование. Применение теории вероятностей и математической статистики в
электроэнергетических задачах.
Результаты обучения:
Знание математических структур из высшей математики,
математический аппарат для решения задач моделирования. Применение математического аппарата
для решения задач электроэнергетики. Умение анализировать изучаемый объект, проектировать
математическую модель, использовать математический аппарат для решения задачи, оптимально
использовать вычислительную технику, разрабатывать базы данных, программировать. Умение
определять надежность работы систем, оптимальные параметры систем. Умение модифицировать
знание основ математического и компьютерного моделирования.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KG 3216 Инженерлік және компьютерлік графика
Пререквизеттері: Автоматика негіздері.
Постреквизиттері: Электр жүйелерінің практикасы және теориясы, Энерготиімді ісшараларды жобалау.
Оқу мақсаты: белгілі бір графикалық модельдер кеңістік ортогональдік проекция
жасаулығында негізделген тәсілдерін зерттеу және шеше білу, осы модельдер байланысты
міндеттерді дағдылары нысандары және қатынастарымен; білімдерді құрастыру, графикалық және
мәтіндік конструкторлық құжаттаманың талаптарына және мемлекеттік стандарттар КҚБЖ сәйкес
нормативтік құжаттарды оқып білу және құрастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Проекциялау тәсілдері. Сызба геометрия курстың негізгі
есептері. Монж эпюрі. Түзулерді жіктеу. Екі түзудің өзара орналасуы. Жазықтық. Түзу және нүкте
жазықтықта. Екі жазықтықтың өзара орналасуы. Айналу беттері. Многогранниктар. Қисық сызықтар.
Оқыту нәтижесі: Инженерлік сызбаларды орындау бойынша негіздерін білу, шешім
кеңістіктік міндеттерді арқылы плоскостного сурет білу, айта білу, дәлелді туралы қорытындыны
ресімдеу сурет бұйымдар сызбадағы бақылауды жүзеге асыру, сызу-конструкторлық құжаттарды
ескере отырып дайындау, этикалық және құқықтық нормаларды жетілдіру, автоматтандырылған
дайындық сызу-конструкторлық құжаттардың талаптарына сәйкес перспективалық дамыту.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
IKG 3216 Инженерная и компьютерная графика
Пререквизиты: Основы автоматики.
Постреквизиты:
Теория
и
практика
электрических
систем,
Проектирование
энергоэффективных мероприятий.
Цель изучения:
Изучение способов получения определенных графических моделей
пространства, основанных на ортогональном проецировании и умение решать на этих моделях
задачи, связанные пространственными формами и отношениями; овладение знаниями построения
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чертежа, умение читать и составлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в
соответствии с требованиями нормативных документов, государственных стандартов ЕСКД.
Краткое содержание курса: Способы проецирования. Основные задачи курса
начертательной геометрии. Эпюр Монжа. Классификация прямых. Взаимное расположение двух
прямых. Плоскость. Прямая и точка в плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей.
Поверхности вращения. Многогранники. Кривые линии.
Результаты обучения: Знание основ по выполнению инженерных чертежей, решение
пространственных задач посредством плоскостного изображения, умение высказывать
мотивированное заключение об оформления изображения изделия на чертеже, осуществление
контроля подготовки чертёжно-конструкторских документов с учетом этических и правовых норм,
совершенствование навыков автоматизированной подготовки чертёжно-конструкторских документов
соответственно требованиям перспективного развития.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ESS 3217 Электрлік схемалар және сызбалар
Пререквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздері II, Электрониканың физикалық
негіздері.
Постреквизиттері: Электр энергетика аралық үрдістер.
Оқу мақсаты: Шартты графикалық белгілеулерді зерттеу және жиі кездесетін шартты
графикалық белгілеулерді сызу дағдыларын меңгеру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Сұлбаларды орындаудың жалпы ережелері. Жалпы
қолдану белгілері. Коммутациялық құрылғылар және байланыс қосылыстары. Принциптік электр
сұлбалары.
Оқыту нәтижесі: Белгілі бір нақты және абстрактылы мәселелерге жауаптарды
қалыптастыру үшін деректерді анықтау және пайдалану проектирония және жылутехникалық
схемалар мен сызбаларды әзірлеу білім мен түсініктерді қолдану, кез келген дәлдіктегі схемаларды
бейнелеумен байланысты кең (пәнаралық) контекст шеңберінде жаңа және бейтаныс контекстердегі
мәселелерді шешу қабілеті. Өз тұжырымдарын және оларды тұжырымдау үшін пайдаланылған
білімді мамандар мен маман емес мамандарға нақты және қарама-қайшы емес біріктіру және күрделі
мәселелерді шешу, толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде пікір қалыптастыру қабілеті. Өз
деңгейіндегі әріптестерге, басшылар мен клиенттерге өз түсінігін, іскерлігін және қызметін беруге
дайын болу; маңызды деректерді жинау және түсіндіруді жүзеге асыру қабілеті. Жоғары дербестік
дәрежесімен оқуды жалғастыру үшін қажетті өлшеу жүйелері саласында біліктердің болуы.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ESD 3217 Электрические схемы и чертежи
Пререквизиты: Теоретические основы электротехники II, Физические основы электроники.
Постреквизиты: Переходные процессы в электроэнергетике.
Цель изучения: Изучение условных графических обозначений и приобретение навыков
вычерчивания наиболее часто встречающихся условных графических обозначений.
Краткое содержание курса: Введение. Общие правила выполнения схем. Обозначения
общего применения. Коммутационные устройства и контактные соединения. Принципиальные
электрические схемы.
Результаты обучения: Знание определять и использовать данные для формулирования
ответов на четко определенные конкретные и абстрактные проблемы проектирония и разработки
теплотехнических схем и чертежей применение знаний и пониманий, способность решать проблемы
в новых и незнакомых контекстах в рамках более широких (междисциплинарных) контекстов,
связанных с изображением схем любой точности. Способность сообщать свои выводы и
использованные для их формулировки знания и обоснования специалистам и неспециалистам четко и
непротиворечиво интегрировать знания и справляться со сложными вопросами, формулировать
суждения на основе неполной или ограниченной информации. Готовность передавать собственное
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понимание, умения и деятельность коллегам своего уровня, руководителям и клиентам; способность
осуществлять сбор и интерпретацию значимых данных. Наличие таких умений в области систем
измерении, которые необходимы для продолжения обучения с высокой степенью автономности.
Руководитель программы: Ляховецкая Л.В.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhKNE 3217 Электротехниканы жобалауда ережелерді және нормаларды қолдану
Пререквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздері II, Электрониканың физикалық
негіздері.
Постреквизиттері: Электрлік жүйелердің статистикалық және динамикалық тұрақтылықтың
негізі.
Оқу мақсаты: Студенттердің жобалау саласында бар нормативтік-техникалық құжаттарға
қатысты білім базасын қалыптастыру; жобалаудың міндеттері мен әдістерін, жаңа жүйелер мен
желілерді жобалау немесе қолданыстағыларын дамыту (қайта құру) кезінде қабылданған шешімдерді
техникоэкономикалық негіздеуді зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе, қолдану саласы, Жалпы ережелер, есептік электрлік
жүктемелер, кернеуі 1000 В дейінгі ішкі электр желілерін қорғау және өткізгіштердің қимасын
таңдау, енгізу-тарату құрылғылары, басты тарату қалқандары, тарату қалқандары, пункттер мен
қалқандар, автоматтандырылған есепке алу, бақылау және басқару жүйелеріне қойылатын негізгі
техникалық талаптар (АСУК және У), қауіпсіздіктің қорғау шаралары.
Оқыту нәтижесі: Білуге тиіс: схемалар мен сызбаларға қойылатын негізгі талаптар, электр
схемалары элементтерінің белгіленуі, схемалардың құрылысы туралы жалпы ережелер. ЕСКД,ПТБ,
ПТЭ, ПУЭ, Қнже, Мемст;
қолдану: кәсіпорынның электрмен жабдықтау жүйесін оқу кезінде өндірісте принципиалды
электр сұлбаларын жобалау процесінде алынған білім;
істей алу керек: МЕМСТ және стандарттарға сәйкес электр сұлбалары мен сызбаларын
жобалау, әзірлеу және оқу, әртүрлі компьютерлік бағдарламаларда электрмен жабдықтау сұлбаларын
бейнелеу;
қолдану: студенттердің курс бөлімдерін жүйелі түрде оқуға күш-жігерін, студенттердің
өзіндік жұмыс кестесін орындауын қамтамасыз ету, студенттердің күрделі сұрақтарын анықтау,
студенттерде қажетті білім қорын құру.;
құрастыру: сызбалар мен құрылғылардың электр сұлбаларын жобалау, құрастыру және оқу
дағдылары мен білігі. Электр сұлбалары мен сызбалары орындалатын стандарттарды оқып үйрену.
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PNP 3217 Применение норм и правил при проектировании электротехники
Пререквизиты: Теоретические основы электротехники II, Физические основы электроники.
Постреквизиты: Основы статической и динамической устойчивости электрических систем.
Цель изучения: Формирование у студентов базы знаний, касающихся нормативнотехнической документации, существующей в области проектирования; изучение задач и методов
проектирования, техникоэкономического обоснования принятых решений при проектировании новых
или развитии (реконструкции) существующих систем и сетей.
Краткое содержание курса: Введение, Область применения, Общие положения, Расчетные
электрические нагрузки, Защита внутренних электрических сетей напряжением до 1000 В и выбор
сечения проводников, Вводно-распределительные устройства, главные распределительные щиты,
распределительные щиты, пункты и щитки, Основные технические требования к
автоматизированным системам учета, контроля и управления (АСУК и У), Защитные меры
безопасности.
Результаты обучения: Знать: основные требования к схемам и чертежам, обозначения
элементов электрических схем, общие положения о строении схем. ЕСКД,ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, СНИПы,
ГОСТы;
применять: знания, полученные в процессе проектирования принципиальных электрических
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схем на производстве при чтении системы электроснабжения предприятия;
уметь: проектировать, разрабатывать и читать электрические схемы и чертежи согласно
ГОСТам и стандартам, изображать схемы электроснабжения в различных компьютерных
программах;
использовать: усилия студентов на систематическое изучение разделов курса, обеспечить
выполнение студентами графика самостоятельных работ, выявить студентами сложные вопросы,
создать у студентов необходимый запас знаний;
формировать: умения и навыки проектирования, составления и чтения электрических схем
чертежей и устройств. Изучить стандарты, по которым выполняются электрические схемы и чертежи.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EK 3218 Еңбекті қорғау
Пререквизиттері: Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері.
Постреквизиттері: Энергетика және экология, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: «Еңбекті қорғау» пәнінің негізгі мақсаты: қауіпсіздіктің,зиянсыздықтың
негіздерін және жұмыскердің барынша өнімділігін қамтамасыз етудің еңбек жағдайларын бағалаудың
теориялық және практикалық негіздерін менгерген мамандарды дайарлау.
Курстың қысқаша мазмұны: Өндірісте еңбек қорғауды, еңбек қорғау-дың әлеуметтік және
экономикалық мәселелері бойынша басқару жұйесін, негізгі зиянды және қауіпті өндірістік
факторлардың сипаттамасын біліуі; кауіпті және зиянды өндірістік факторла-рды өлшеуге және
бақылауға арналған аспаптарды,аппаратуралар мен жабдықт-арды қолдану әдістерінен тәжрибелері
болу.
Оқыту нәтижесі: Адам қоршаған орта қауіп, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы
Қазақстан Республикасының негізгі заңдарын және нормативтік құжаттарды білу. төтенше сипаттағы
жағдайды шешу нақты әдісін таңдау және қолдану тұжырымдау және негіздеу қабілетті болуы.
Құтқару және басқа да шұғыл операцияларды жоспарлау және қатысу дағдылары болу керек.
Бағдарлама жетекшісі:Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OT 3218 Охрана труда
Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда.
Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы, профессиональная деятельность.
Цель изучения: Формирование систематических знаний в области охраны труда, а так же
приобретение навыков создания безопасных и безвредных условий труда и жизнедеятельности.
Краткое содержание курса: Введение. Правовые и нормативные основы охраны труда.
Организационные основы охраны труда. Гигиена труда и производственная санитария. Меры
безопасности при монтаже и эксплуатации производственного оборудования. Пожарная
безопасность.
Результаты обучения:Знать основные законы РК и нормативные документы в области
охраны труда, опасности среды обитания человека. Понимать и иметь представление: о
законодательной и нормативной базе в области охраны труда, действующей в РК; об условиях и
факторах, влияющих на здоровье и работоспособность работников в процессе их трудовой
деятельности. Иметь навыки эффективного использования знаний и умений в области охраны труда.
Уметь разрабатывать мероприятия по повышению охраны труда на производстве.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EKOTK 3218 Еңбекті қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі
Пререквизиттері: Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері, Экология және
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тұрақты даму.
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету үшін теориялық және
практикалық дағдыларын алу өмірі мен денсаулығына қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы
білім, сондай-ақ ие.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе.Тіршілік әрекетінін кауіпсіздігі саласындағы заңды
және құқықтық актілер. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қорғаныстын (АҚ)
міндеттері, құру және жұмыс істеу принциптері. Қауіпті және зиянды факторларды
жіктеу.Радиациялық және химиялык кауіптілік.Техносферанын және техносфералык кауіпсіздіктін
казіргі күйі.Адамды жэне мекендеу ортасынан табиги және техногенді текті зиянды және кауіпті
факторлардан корғау.Әр түрлі сипатты төтенше жағдайларды жіктеу. Төтенше жагдайларда
экономика объектілерінің жумыс істеу түрақтылыгы.Төтенше жагдайларда халықты корғаудын
негізгі принциптері мен тәсілдері.Жаппай жою каруынан корғау.
Оқыту нәтижесі: Адам қоршаған орта қауіп, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы
Қазақстан Республикасының негізгі заңдарын және нормативтік құжаттарды білу. төтенше сипаттағы
жағдайды шешу нақты әдісін таңдау және қолдану тұжырымдау және негіздеу қабілетті болуы.
Құтқару және басқа да шұғыл операцияларды жоспарлау және қатысу дағдылары болу керек.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OTBZh 3218 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда, Экология и
устойчивое развитие.
Постреквизиты: Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Получение знаний в области безопасности жизнедеятельности и охраны
труда, а так же получение теоретических и практических навыков обеспечения безопасных условий
труда.
Краткое содержание курса: Введение. Законодательные и правовые акты в области
безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования гражданской
обороны (ГО) в Республике Казахстан. Классификация опасных и вредных факторов. Радиационная и
химическая опасность. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Защита
человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного и техногенного
происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы
защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Защита от оружия массового поражения.
Результаты обучения: Знать основные законы РК и нормативные документы в области
безопасности жизнедеятельности, опасности среды обитания человека. Уметь сформулировать и
обосновать выбор и применение определенного способа решения той или иной ситуации
чрезвычайного характера. Иметь: навыки планирования и участия в проведении спасательных и
других неотложных работ.
Руководитель программы: Войцеховская Л.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EKShTKO 3219 Электр қондырғыларындағы шамадан тыс кернеу және оқшаулау
Пререквизиттері: Электрмеханикалық және электртехнологиялық құрылғылар.
Постреквизиттері: Релелік қорғаныс және электр жабдыктау жүйелеріндегі автоматика, ,
Энергияны тиімді пайдалану.
Оқу мақсаты: Білім алушыларда жоғары вольтты электр қондырғыларының оқшаулау
құрылымдарын орындау, жұмыс жағдайы, сынау және қорғау принциптері, сондай-ақ оларды тиімді
қолдану шарттары туралы кешенді түсінік қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Диэлектриктердегі электрофизикалық процестер.
Сыртқы оқшаулаудың сипаттамасы. Ішкі оқшаулаудың жалпы қасиеттері. Электр қондырғыларын
найзағайдан қорғау және найзағайдан қорғау. Найзағайлы асқын кернеулердің деңгейі бойынша
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электр жабдықтарын оқшаулауды үйлестіру және оны сынау. Электр беріліс желілерін және негізгі
электр жабдықтарын оқшаулау.
Оқыту нәтижесі: Электр қондырғыларындағы асқын кернеу және оқшаулау саласындағы
мәселелерді шешу үшін деректерді анықтауға және пайдалануға мүмкіндік беретін диэлектриктердегі
электрофизикалық процестердің негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын білу. Электрмен
жабдықтау жүйелерінде асқын кернеумен байланысты пәнаралық контекстер аясында жаңа және
бейтаныс контекстерде мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін оқшаулағыш материалдар мен
процестер саласында білім мен түсініктерді қолдану. Оқшаулағыш материалдар мен электр
техникалық жүйелердің диэлектрлік сенімділігін арттыру процестері саласындағы өз пайымдауларын
хабарлау қабілеті және оларды тұжырымдау үшін мамандар мен мамандар мен маман емес
адамдардың білімі мен негіздеуі үшін пайдаланылған. Өз түсінігін беруге дайын болу. Өз
деңгейіндегі әріптестерге, басшылар мен клиенттерге электротехникалық жүйелердің сенімділігін
қамтамасыз ету саласындағы іскерліктер мен қызмет. Оқшаулағыш материалдардың сапасы мен
жоғары дәрежедегі автономды электр қондырғыларын оқшаулаудың сенімділігі саласында оқыту
қабілеті.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PIE 3219 Перенапряжения и изоляция в электроустановках
Пререквизиты: Электромеханика и электротехническое оборудование.
Постреквизиты: Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения, Рациональное
применение энергии.
Цель изучения: Формировании у обучающихся комплексного представления о принципах
выполнения, условиях работы, испытаний и защиты изоляционных конструкций высоковольтных
электроустановок, а также условиях их рационального применения.
Краткое содержание курса: Введение. Электрофизические процессы в диэлектриках.
Характеристика внешней изоляции. Общие свойства внутренней изоляции. Грозовые
перенапряжения и молниезащита
электрических установок. Координация изоляции
электрооборудования по уровню грозовых перенапряжений и её испытания. Изоляция линий
электропередачи и основного электрооборудования.
Результаты обучения: Знание основных представлений, законов, теорий электрофизических
процессов в диэлектриках, позволяющих определять и использовать данные для решения проблем в
области перенапряжений и изоляции в электроустановках. Применение знаний и пониманий в
области изоляционных материалов и процессов, позволяющих решать проблемы в новых и
незнакомых контекстах, в рамках междисциплинарных контекстов, связанных с перенапряжением в
системах электроснабжения. Способность сообщать свои суждения в области изоляционных
материалов и процессов повышения диэлектрической надежности электротехнических систем и
использованные для их формулировки знания и обоснования специалистам и неспециалистам.
Готовность передавать собственное понимание. Умения и деятельность в области обеспечения
надежности электротехнических систем коллегам своего уровня, руководителям и клиентам.
Способность к обучению в области качества изоляционных материалов и надежности изоляции
электроустановок с высокой степенью автономности.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EKZhKT 3219 Электр қондырғыдағы жоғары кернеу техникасы
Пререквизиттері: Электрмеханикалық және электртехнологиялық құрылғылар.
Постреквизиттері: Электр жабдықтарын қорғау, Энергетика және экология.
Оқу мақсаты: Студенттердің негізгі оқшаулау конструкциялары және оларды асқын
кернеуден қорғау, Жоғары кернеулі сынау және өлшеу аппаратурасы туралы білім алуы.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Диэлектриктердегі электрофизикалық процестер.
Сыртқы оқшаулаудың сипаттамасы. Ішкі оқшаулаудың жалпы қасиеттері. Электр қондырғыларын
найзағайдан қорғау және найзағайдан қорғау. Найзағайлы асқын кернеулердің деңгейі бойынша
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электр жабдықтарын оқшаулауды үйлестіру және оны сынау. Электр беріліс желілерін және негізгі
электр жабдықтарын оқшаулау.
Оқыту нәтижесі: Білуге тиіс: Жоғары кернеу техникасында қолданылатын оқшаулау
материалдарының негізгі деректері, Электр қондырғыларының номиналды кернеуі кезінде және
экстремалды электромагниттік әсер ету кезінде туындаған асқын кернеу кезінде оқшаулауда және
оқшаулау конструкцияларында болып жатқан процестер.;
Қолдану: электр энергетикасының әртүрлі бөлімдеріндегі пәнді меңгеру барысында алынған
білімді асқын кернеуді азайту және оқшаулау сапасын жақсарту үшін;
Оқу әдебиеттерін және техникалық құжаттарды (техникалық паспорттар мен
электротехникалық жабдықтар бойынша нұсқауларды) жемісті пайдалану. Электр аппараттарына
тексеру, жөндеу және жөндеу жүргізу. ӘЖ, ҚС және электр машиналарының жоғары вольтты электр
жабдықтарын өлшеу және сынау жүргізу;
Қолдану: курстың бөлімдерін жүйелі түрде оқуға студенттердің күш-жігерін, студенттердің өз
бетінше жұмыс кестесін орындауын қамтамасыз ету, студенттердің қиын қабылдайтын сұрақтарын
анықтау, студенттерде қажетті білім қорын құру.;
Қалыптастыру: жоғары және аса жоғары кернеулі электр жабдықтарының оқшаулау
конструкцияларының қасиеттері мен сипаттамалары туралы түсінік оқшаулау типтерін және
оқшаулау құрылымдарын зерттеу.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау

TVNE 3219 Техника высоких напряжений в электроустановках
Пререквизиты: Электромеханические и электротехнологические установки.
Постреквизиты: Защита электрооборудования, Энергетика и экология.
Цель изучения: Приобретение студентами знаний об основных изоляционных конструкциях
и защите их от перенапряжений, испытательной и измерительной аппаратуре высокого напряжения.
Краткое содержание курса: Введение. Электрофизические процессы в диэлектриках.
Характеристика внешней изоляции. Общие свойства внутренней изоляции. Грозовые
перенапряжения и молниезащита
электрических установок. Координация изоляции
электрооборудования по уровню грозовых перенапряжений и её испытания. Изоляция линий
электропередачи и основного электрооборудования.
Результаты обучения: Знать: основные данные изоляционных материалов применяемых в
технике высокого напряжения, процессы происходящие в изоляции и в изоляционных конструкциях
при номинальных напряжениях электроустановок и при перенапряжениях, вызванных в них при
экстремальных электромагнитных воздействиях;
Применять: знания полученные в процессе освоения дисциплины в различных разделах
электроэнергетики для уменьшения перенапряжении и улучшения качества изоляции;
Уметь: плодотворно пользоваться учебной литературой и технической документацией
(техническими паспортами и инструкциями по электротехническому оборудованию). Производить
ревизию, ремонт
и наладку электрических аппаратов. Производить замеры и испытания
высоковольтного электрооборудования ВЛ, ПС и электрических машин;
Использовать: усилия студентов на систематическое изучение разделов курса, обеспечить
выполнение студентами графика самостоятельных работ, выявить трудновоспринимаемые
студентами вопросы, создать у студентов необходимый запас знаний;
Формировать: представление о свойствах и характеристиках изоляционных конструкций
электрооборудования высокого и сверхвысокого напряжения Изучение типов изоляции и
изоляционных конструкций.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhZh 3307 Электрлік жүйе және желі
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Пререквизиттері: Электр энергетикасындағы математикалық есептеулер және компьютерлік
модельдеу, Энергияны тиімді пайдалану.
Постреквизиттері: Электр жабдықтарын монтаждау, жапсырмалау және пайдалану, .
Оқу мақсаты: Электр энергетикалық жүйелер мен желілерді жобалау және олардың
режимдерін есептеу саласында қажетті білім алу: айнымалы токпен электр энергиясын беру
теориясын, электр тораптары мен жүйелерінде болатын процестердің физикасын, элементтерді және
жалпы электр тораптарын модельдеу тәсілдерін, олардың пайдалану режимдерін есептеу әдістерін
оқып білу, сондай-ақ электр тораптарының режимдерін жақсартуға қойылатын талаптар және оларды
оңтайлы басқару шарттары туралы түсінік беру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. ЭЭЖ элементтерінің конструктивтік орындалуы,
модельдері, параметрлері және сипаттамалары. Электр тораптарының қарапайым сұлбаларын, жұмыс
режимдерін модельдеу және талдау. Электр тораптарының күрделі сұлбаларының режимдерін
модельдеу. Қуат балансы және ЭЭЖ жиілігін реттеу. Электр желілеріндегі кернеуді реттеу. Электр
желілері жұмысының үнемділігін арттыру. Электр тораптарын типтік жобалау элементтері.
Оқыту нәтижесі: Электр тораптары мен жүйелеріндегі технологиялық процестердің
негіздерін білу. Негізгі және қосалқы жабдықтардың, желілер мен жүйелердің электр
аппараттарының жұмысын бағалау және түзету әдістерін қолдану. Электр тораптары мен
жүйелеріндегі технологиялық процесс мәселелері бойынша пікір білдіре білу, Технологиялық
процесті ұйымдастыра білу, Электр тораптары мен жүйелерін пайдалану және қызмет көрсету,
Электр тораптары мен жүйелеріндегі өндірістің технологиялық негіздерін білуді өзектілендіре білу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ESS 3307 Электрические системы и сети
Пререквизиты:
Математические
задачи
и
компьютерное
моделирование
в
электроэнергетике.
Постреквизиты: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования, Рациональное
применение энергии.
Цель изучения: Получение необходимых знаний в области проектирования
электроэнергетических систем и сетей и расчета их режимов: изучение теории передачи
электрической энергии переменным током, физику процессов, происходящих в электрических сетях
и системах, способы моделирования элементов и электрической сети в целом, методы расчётов их
эксплуатационных режимов, а также дать представление о требованиях к улучшению режимов
электрических сетей и об условиях оптимального управления ими.
Краткое содержание курса: Введение. Конструктивное выполнение, модели, параметры и
характеристики элементов ЭЭС. Моделирование и анализ режимов работы, простейших схем
электрических сетей. Моделирование режимов сложных схем электрических сетей. Баланс
мощностей и регулирование частоты в ЭЭС. Регулирование напряжения в электрических сетях.
Повышение экономичности работы электрических сетей. Элементы типового проектирования
электрических сетей.
Результаты обучения: Знание основ технологических процессов в электрических сетях и
системах. Применение методов оценки и коррекции работы основного и вспомогательного
оборудования, электрических аппаратов сетей и систем. Умение выражать суждения по вопросам
технологического процесса в электрических сетях и системах, умение организовать технологический
процесс, обслуживание и эксплуатацию электрических сетей и систем, умение актуализировать
знание технологических основ производства в электрических сетях и системах.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhРT 3307 Электр жүйелерінің практикасы және теориясы
Пререквизиттері: Инженерлік және компьютерлік графика.
Постреквизиттері: Подстанциядағы электр жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету,
Энергетика және экология.
Оқу мақсаты: Білім алушыларда ғылыми жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау
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дағдыларын қалыптастыру, білім алушыларда ғылыми эксперимент жүргізу және ғылымипрактикалық зерттеулер нәтижелерін өңдеу тәжірибесін меңгеру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. ЭЭЖ элементтерінің конструктивтік орындалуы,
модельдері, параметрлері және сипаттамалары. Электр тораптарының қарапайым сұлбаларын, жұмыс
режимдерін модельдеу және талдау. Электр тораптарының күрделі сұлбаларының режимдерін
модельдеу. Қуат балансы және ЭЭЖ жиілігін реттеу. Электр желілеріндегі кернеуді реттеу. Электр
желілері жұмысының үнемділігін арттыру. Электр тораптарын типтік жобалау элементтері.
Оқыту нәтижесі: Білуге тиіс: электр энергиясын өндірудің негізгі түрлері, олардың тән
ерекшеліктері, негізгі және қосалқы жабдықтар, Электр станциялары мен қосалқы станциялардың
электр аппараттары, станциялардың электр жабдықтарының барлық элементтерінің функционалдық
мақсаты;
электр энергиясын беру жүйелерін құру принципін түсіну;
болуы керек: электр жабдықтарын бағалау, қарапайым электр аппараттарын жөндеу және
баптау дағдысы.
электр шамаларын (ток, кернеу және қуат), тұтынуға электр энергиясының шығынын өлшеуді
және есепке алуды жүргізу;
электр энергиясын өндіру және берудің әртүрлі тәсілдерін салыстырмалы талдау.
болуы тиіс: электр станциялары мен қосалқы станцияларға қызмет көрсету және пайдалану
проблемасын қалыптастыруға дайындығы және оны шешу жолдарын көрсету қабілеті;
электр тораптары бойынша электр энергиясын беру тәсілдерін бағалау;
болуы тиіс: электр желілері мен жүйелерінің жұмыс істеуін жақсарту бойынша біліктілікті
арттыруға дайын болу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
TPES 3307 Теория и практика электрических систем
Пререквизиты: Инженерная и компьютерная графика.
Постреквизиты: Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций, Энергетика и
экология.
Цель изучения: формирование у обучающихся навыков организации и планирования
научной работы, преобретение обучающимися опыта проведения научного эксперимента и обработки
результатов научно-практических исследований
Краткое содержание курса: Введение. Конструктивное выполнение, модели, параметры и
характеристики элементов ЭЭС. Моделирование и анализ режимов работы, простейших схем
электрических сетей. Моделирование режимов сложных схем электрических сетей. Баланс
мощностей и регулирование частоты в ЭЭС. Регулирование напряжения в электрических сетях.
Повышение экономичности работы электрических сетей. Элементы типового проектирования
электрических сетей.
Результаты обучения: знать: основные виды производства электроэнергии, их характерные
особенности, основное и вспомогательное оборудование, электрические аппараты электростанций и
подстанций, функциональное назначение всех элементов электрооборудования станций;
понимать принцип построения систем передачи электроэнергии;
иметь: навыки выполнения оценки электрооборудования, ремонт и наладки простейших
электрических аппаратов.
уметь: проводить замеры и учёт электрических величин (тока, напряжения и мощности),
расхода электрической энергии на потребление;
владеть: сравнительным анализом различных способов производства и
передачи
электроэнергии.
иметь: готовность сформулировать проблему в обслуживании и эксплуатации электрических
станций и подстанций и способность показать пути ее решения;
уметь: выразить суждения по оцениванию способов передачи электроэнергии по
электрическим сетям;
иметь: готовность к повышению квалификации по улучшениям функционирования
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электрических сетей и систем.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EEAU 3308 Электр энергетикадағы аралық үрдістер
Пререквизиттері: Электрлік схемалар және сызбалар.
Постреквизиттері: Жабдықтау жүйелеріндегі қауіпсіздік, электр энергиясындағы сапа,
Маркетинг және өткізу.
Оқу мақсаты: Электр энергетикалық жүйелердегі электромеханикалық өтпелі процестердің
теориясы мен практикасы саласында инженер-электриктің іргелі білімін қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электрмен жабдықтауды басқарудың өнеркәсіптік
жүйелерінде ақпаратты беру арналары. Өнеркәсіптік электрмен жабдықтау жүйелеріндегі
автоматтандыру құрылғылары.
Оқыту нәтижесі: Қазіргі заманғы элементтер мен құрылғылар салынатын физикалық
принциптерді, олардың жіктелуі мен сипаттамаларын білу. Автоматтандыру және басқару
элементтері мен құрылғыларының параметрлерін дұрыс таңдай білу; техникалық жүйелерді,
технологиялық процестерді және өндірістерді жүйелі талдауды жүзеге асыру. технологиялық
процесті автоматтандыру мәселелері бойынша пікір білдіре білу. Ғылыми тәсілге сүйене отырып,
автоматтандырылған жүйені ұйымдастыру және басқару бойынша шешім қабылдау қабілеті. Жаңа
контексте өндірістің технологиялық негіздерін білуді жаңарту және инновациялық талаптар негізінде
өзектендіру қабілеті.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PPE 3308 Переходные процессы в электроэнергетике
Пререквизиты: Электрические схемы и чертежи.
Постреквизиты: Надежность в системах электроснабжения, качество электрической энергии,
Маркетинг и сбыт.
Цель изучения: Формирование фундаментальных знаний инженера-электрика в области
теории и практики электромеханических переходных процессов в электроэнергетических системах.
Краткое содержание курса: Введение. Каналы передачи информации в промышленных
системах управления электроснабжения. Устройства автоматизации в системах промышленного
электроснабжения.
Результаты обучения: Знание физических принципов, на которых строятся современные
элементы и устройства, их классификация и характеристики. Умение правильно выбирать параметры
элементов и устройств автоматизации и управления; осуществлять системный анализ технических
систем, технологических процессов и производств. умение выражать суждения по вопросам
автоматизации технологического процесса. Способность принимать решения по организации и
управлению автоматизированной системой, опираясь на научный подход. Способность обновлять
знание технологических основ производства в новом контексте и актуализировать на основе
инновационных требований.
Руководитель программы: Горбенко А.С.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhSDTN 3308 Электрлік жүйелердің статистикалық және динамикалық тұрақтылықтың
негіздері
Пререквизиттері: Электротехниканы жобалауда ережелерді және нормаларды қолдану.
Постреквизиттері: Электр жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздік көрсеткіштері және
танықтамасының негіздері, Маркетинг және коммерция.
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Оқу мақсаты: Студенттерді Энергожүйелердің статикалық және динамикалық
орнықтылығын есептеуді кең кәсіби математикалық қамтамасыз етуді саналы қабылдауға және
қолдануға дайындау.
Курстың қысқаша мазмұны: Пән курсына кіріспе. Электромагниттік өтпелі процестер
туралы негізгі мәліметтер. Негізгі анықтамалар. Өтпелі процесс, қарапайым үшфазалы тізбектерде.
Өтпелі тәртіптің құраушылары. Айналмалы машиналардың электромагниттік өтпелі процесінің
теңдеуі. Үшфазалы жүйенің жалпыланған векторы. Қысқа тұйықталу режимі. Кенеттен режимнің
бұзылуының бастапқы сәті.
Оқыту нәтижесі: Электр жүйелеріндегі тәртіптің ағымдылық физикасы негізінде статикалық
орнықтылықтың практикалық критерийлерін есептеудің физика-химиялық негіздері мен әдістерін
білу электр жүйесінің жұмыс режимдерінің сапасын бағалау әдістерін қолдану. Жүйенің статикалық
және динамикалық орнықтылығы мәселелері бойынша пікір білдіру қабілеті. өндірістік қатынастар
жағдайында өзара іс-қимыл жасай білу. жаңа контексте электр жүйесін басқарудың физикалық
негіздерін білуді жетілдіруге дайындық.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OSDUES 3308 Основы статической и динамической устойчивости электрических систем
Пререквизиты: Применение норм и правил при проектировании электротехники.
Постреквизиты: Основы определения и показатели надежности систем электроснабжения,
Маркетинг и коммерция.
Цель изучения: Подготовка студентов к осмысленному восприятию и применению
обширного профессионального математического обеспечения расчетов статической и динамической
устойчивости энергосистем.
Краткое содержание курса: Введение в курс дисциплины. Основные сведения об
электромагнитных переходных процессах. Основные определения. Переходной процесс, в
простейших трехфазных цепях. Составляющие переходного режима. Уравнение электромагнитного
переходного процесса вращающихся машин. Обобщенный вектор трехфазной системы.
Установившийся режим короткого замыкания. Начальный момент внезапного нарушения режима.
Результаты обучения: Знание физико-химических основ и методов расчета практических
критериев статической устойчивости на основе физики текучести режима в электрических системах
применение методов оценки качества режимов работы электрической системы. Умение выражать
суждения по вопросам статической и динамической устойчивости системы. умение
взаимодействовать в условиях производственных отношений. готовность к совершенствованию
знаний физических основ управления электрической системой в новом контексте.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
KBPDM 3309 Команданы басқару, презентация дағдарлары және модерация
Пререквизиттері: Электрмашиналары, Электр энергетика, Электрлік станциялар және
подстанциялар.
Постреквизиттері: Электр жабдықтарын монтаждау, жапсырмалау және пайдалану.
Оқу мақсаты: Пән менеджердің құзыреттілігі шеңберінде топтық өзара іс-қимыл және
командалық жұмыстың үйлесімділігін арттыратын технологиялардың ерекшеліктеріне арналған.
Топтық жұмысты жүргізудің базалық модельдері мен практикалық дағдылары қарастырылады,
сондай-ақ топтық жұмысты талдау дағдылары беріледі.
Курстың қысқаша мазмұны: Мектепте алынған зерттеулер мен нәтижелер. Психологиядағы
және менеджменттегі топтық жұмыс түсінігі: ұқсастықтар мен айырмашылықтар. Тренинг, топтық
коучинг, менторинг, модерация, фасилитация: қолдану ерекшеліктері.
Оқыту нәтижесі: Пәнді меңгеру нәтижесінде студент:
білуге:
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Менеджменттің жаңа зерттеулері бойынша негізгі нәтижелер.
Топта (командада) коммуникация процестерін басқару.
Коммуникативтік мінез-құлықтағы іскерлік этикет.
Әртүрлі тұжырымдамалар тұрғысынан командалық рөлдердің ерекшеліктері.
білу:
Бизнес-процестерді басқаруды сандық болжау және моделдеу жүргізу
Әңгімелесу, жеке әңгімелесу өткізу;
Топтың (команданың) ұйымшылдығын бағалау.
Қарым-қатынастың сенімді моделін қолдану.
Топтық және командалық коммуникацияларды пайдалану.
Дағдысы болу (тәжірибе алу):
Оқу пәндерін оқытудың белсенді әдістерін меңгерген
Міндеттерді бөлу және өкілеттіктерді беру.
Командалық жұмыс.
Топтық тренингтер өткізу.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
UKNPM 3309 Управление командой, навыки презентации и модерации
Пререквизиты: Электрические машины, Электроэнергетика, Электрические станции и
подстанции.
Постреквизиты: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования.
Цель изучения: Дисциплина посвящена особенностям технологий, повышающих
слаженность группового взаимодействия и командной работы в рамках компетенций менеджера.
Рассматриваются базовые модели и практические навыки проведения групповой работы, а также
даются навыки анализа групповой работы.
Краткое содержание курса: Исследования и результаты, полученные в школе. Понятие
групповой работы в психологии и в менеджменте: сходства и различия. Тренинг, групповой коучинг,
менторинг, модерация, фасилитация: особенности применения.
Основания классификации групповой работы: по целям работы, по процессу работы, по
феноменологии, по продуктам работы.
Результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Основные результаты по новейшим исследованиям менеджмента.
Управление процессами коммуникаций в группе (команде).
Деловой этикет в коммуникативном поведении.
Особенности командных ролей с точки зрения различных концепций.
уметь:
Проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами
Проводить собеседования, личные беседы;
Оценивать сплоченность группы (команды).
Применять убеждающую модель общения.
Использовать групповые и командные коммуникации.
иметь навыки (приобрести опыт):
Владеет активными методами преподавания учебных дисциплин
Распределения обязанностей и делегирования полномочий.
Командной работы.
Проведения групповых тренингов.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
UB 3309 Ұжым басшылығы
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Пререквизиттері: Энергетикалық қондырғы өңдірісі, өзгертілген электрлік энергияны
тарату, Кәсіпорындардағы электр көзі.
Постреквизиттері: Маркетинг және өткізу, Маркетинг және коммерция.
Оқу мақсаты: Бөлімше персоналын тиімді басқаруды дамыту, персоналдың тиімді жұмысын
құру, функционалдық шекараларды және жеке және топтық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу
үшін тиімділікті бағалау критерийлерін анықтау үшін Тұрақты Білім және білік жүйесін
қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Жобаның адам ресурстарын басқару, жоба командасы,
команданың әлеуметтік-психологиялық құрылымы, қақтығыс. Қақтығысты басқару, келіссөздер.
Келіссөздерді тиімді жүргізу, жоба командасын басқару мәселелері.
Оқыту нәтижесі: Қызметкердің нәтижелі жұмысының құрамдастарын талдай білу және
құзыреттілік деңгейін жоспарлау, іс-әрекет және бұл үшін ресурстар.
Мақсаттарды дұрыс қою жүйесі бойынша білім.
Қол астындағыларға мақсат қоя білу.
Бағыныштылардың жұмысында не, қалай және қандай мерзімділікпен талдау қажет екенін
түсіну.
Мақсаттарды қоя отырып, есептіліктен ақпаратты талдауды қолдана білу және олардың
жетістігін жоспарлау, сонымен қатар тек нәтиже бойынша ғана емес, жеке үлес бойынша және әрбір
қызметкердің құзыреттілік деңгейі бойынша.
Әрбір топтың өз бағыныштыларын дамыту жоспарларының мысалдарын қалыптастыруы.
Өз бөлімшесінің қызметкерлерінен команданы тиімді қалыптастыра білу.
Бақылауды білу, оны қалай жүзеге асыру керек, не бақылау және қандай мерзімділікпен.
Қол астындағылардың энергиялық және жұмыс сапасына қалай әсер ететінін түсіну.
Мотивациялық тұжырымдарды тұжырымдай білу.
Есепті кезеңге уәждемелік іс-шаралардың қалыптасқан жүйесі .
Бағыныштыларға басшының өкілеттіктері мен міндеттерін тиімді беру дағдыларын дамыту.
Басшылықтың стильдерін түсіну, оларды қалай қолдану және әрбір бағынышты адамға
стильді қалай таңдау керек.
Кеңестерді өткізу үшін білім мен білік.
Офистен тыс жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлерді басқарудың ерекше ерекшеліктерін
түсіну.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
PK 3309 Руководство коллективом
Пререквизиты: Энергетические установки производства, преобразования и распределения
электрической энергии, Электроснабжение промышленных предприятий.
Постреквизиты: Маркетинг және өткізу, Маркетинг және коммерция.
Цель изучения: Формирование устойчивой системы знаний и умений для
развития эффективного руководства персоналом подразделений, построения эффективной работы
персонала, определение функциональных границ и критериев оценки эффективности для достижения
индивидуальных и групповых целей и задач.
Краткое содержание курса: Управление человеческими ресурсами проекта, Команда
проекта, Социально-психологическая структура команды, Конфликт. Управление конфликтом,
Переговоры. Эффективное ведение переговоров, Проблемы управления командой проекта.
Результаты обучения: Умение анализировать составляющие результативной работы
сотрудника и планировать уровень компетенций, действия и ресурсы для этого.
Знания по системе правильной постановки целей.
Умение ставить цели подчиненным.
Понимание, что, как и с какой периодичностью необходимо анализировать в работе
подчиненных.
Умение связанно использовать анализ информации из отчетности с постановкой целей и
планировать их достижение, причем не только по результату, но и по личному вкладу и по уровню
компетентности каждого сотрудника.
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Формирование каждой группой примеров планов развития своих подчиненных.
Умения эффективно формировать команду из персонала своего подразделения.
Знание контроля, как его нужно осуществлять, что контролировать и с какой
периодичностью.
Понимание как можно повлиять на энергичность и качество работы подчиненных.
Умения формулировать мотивационные утверждения.
Сформированная система мотивационных мероприятий на отчетный период.
Развитие навыков эффективного делегирования полномочий и задач руководителя
подчиненным.
Понимание стилей руководства, как их применять и как выбирать стиль к каждому
подчиненному.
Знания и умения для проведения совещаний.
Понимание отличительных особенностей управления внештатными сотрудниками, которые
работают вне офиса.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
EUBIShZhE 4310 Энергия үнемдеу бойынша іс-шараларды жобалау және энергоаудит
Пререквизиттері: Электр энергетикасындағы математикалық есептеулер және компьютерлік
модельдеу, Инженерлік және компьютерлік графика.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіптік құзыреттер, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/, Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Қазіргі кезеңде, перспективада энергия үнемдеу және энергия аудитінің жайкүйі мәселелерін және осы мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатын,
сондай-ақ экономиканың барлық салаларына дәстүрлі емес энергия көздерін енгізу мәселелерін
зерделеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Энергия үнемдеудің негізгі ұғымдары. Энергия
ресурстарының түрлері. Энергияны тұтыну заңдылықтары. Энергия және қоршаған табиғи орта.
Энергия үнемдеу және энергия аудиті туралы негізгі құқықтық актілер. Отын энергетикалық кешенде
және өнеркәсіп салаларында энергия үнемдеу. Жылутехнологиядағы энергия үнемдеу. Қалдықсыз
технологиялар және қайталама энергия ресурстарын пайдалану. Энергия аудиті, құжаттама құрамы.
Энергетикалық паспорттың негізгі бөлімдері. Ғимараттардың энергия аудиті. Энергия аудиті
бойынша есеп. Энергия ресурстарын тұтынуды бағалау. Энергия ресурстарын есепке алу. Суды,
жылуды, газды және электрді есепке алуға арналған аспаптар мен жабдықтар. Дәстүрлі емес энергия
көздерін пайдалану.
Оқыту нәтижесі: Әлемде және Қазақстанда энергия үнемдеуді дамытудың жай-күйін,
проблемаларын және бағыттарын білу; энергия үнемдеудің негізгі ұғымдары мен терминдері;
өнеркәсіп салаларында энергия үнемдеудің бағыттары мен ауқымы; энергия тасымалдағыштарды
бақылау мен есепке алудың қазіргі заманғы әдістері мен аспаптары. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың
отын-энергетикалық баланстарын құру және талдау; өнеркәсіп салаларында энергия пайдаланудың
тиімділігін бағалау; жылутехнологиялық қондырғылар мен жүйелердің энергия шығынын есептеу;
гелио-, жел - және биоэнергетикалық қондырғыларды есептеу; энергия үнемдеу шараларын әзірлеу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EPEM 4310 Энергоаудит и проектирование энергосберегающих мероприятий
Пререквизиты:
Математические
задачи
и
компьютерное
моделирование
в
электроэнергетике, Инженерная и компьютерная графика.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы/Подготовка и сдача комплексного экзамена, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Изучение вопросов состояния энергосбережения и энергоаудита на
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современном этапе, в перспективе и государственной политики Республики Казахстан по этим
вопросам, а также вопросов внедрения нетрадиционных источников энергии во все отрасли
экономики.
Краткое содержание курса: Основные понятия энергосбережения. Виды энергоресурсов.
Закономерности потребления энергии. Энергия и окружающая природная среда. Основные правовые
акты об энергосбережении и энергоаудите. Энергосбережение в топливноэнергетическом комплексе
и в отраслях промышленности. Энергосбережение в теплотехнологии. Безотходные технологии и
использование вторичных энергоресурсов. Энергоаудит, состав документации. Основные разделы
энергетического паспорта. Энергоаудит зданий. Отчѐт по энергоаудиту. Оценка потребления
энергоресурсов. Учет энергоресурсов. Приборы и оборудование для учета воды, тепла, газа и
электричества. Использование нетрадиционных источников энергии.
Результаты обучения: Знание состояния, проблем и направления развития энергосбережения
в мире и Казахстане; основные понятия и термины энергосбережения; направления и масштабы
энергосбережения в отраслях промышленности; современные методы и приборы контроля и учета
энергоносителей. Умение оставлять и анализировать топливно-энергетические балансы
промышленных предприятии; оценивать эффективность энергопользования в отраслях
промышленности; рассчитывать энергопотери теплотехнологических установок и систем;
рассчитывать гелио-, ветро- и биоэнергетические установки; разрабатывать мероприятия
энергосбережения.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

EIZh 4310 Энерготиімді іс-шараларды жобалау
Пререквизиттері: Электр энергетикасындағы математикалық есептеулер және компьютерлік
модельдеу, Инженерлік және компьютерлік графика
Постреквизиттері: Жалпы кәсіптік құзыреттер, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/, Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты:. Өнеркәсіптің және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың әртүрлі
секторларындағы энергия тиімділігінің негіздерін, сондай-ақ энергияны өндіру, беру және тұтыну
кезінде пайдалану тиімділігін кешенді техникалық-экономикалық талдау әдіснамасын зерделеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Энергия тиімділігінің негізгі ұғымдары. Энергия тиімділігінің
нормативтік-құқықтық базасы. Энергетикалық баланстар. Энергия тиімділігінің көрсеткіштері.
Әртүрлі деңгейдегі және иерархияның энергетикалық баланстарын талдау және құру. Энергия
тиімділігі көрсеткіштерін таңдау және анықтау. Жылуэнергетикалық процестерде энергия тиімділігін
арттыру әдістері. Өнеркәсіптегі энергия тиімділігін арттыру әдістері. Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылықта энергия тиімділігін арттыру әдістері.
Оқыту нәтижесі: Технологиялық процестер үшін, сондай – ақ кәсіпорындар, қала, облыс,
республика ауқымындағы түрлі деңгейдегі және иерархияның энергетикалық баланстарын құраушы
секторлар бойынша энергияны пайдалану тиімділігінің сандық талдауын, терминологиялық,
ұғымдық аппаратты түсіну және білу. Энергия тиімділігі саласындағы озық жетістіктерді өз бетінше
пайдалана білу және білу.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
PEM 4310 Проектирование энергоэффективных мероприятий
Пререквизиты:
Математические
задачи
и
компьютерное
моделирование
в
электроэнергетике, Инженерная и компьютерная графика.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы/Подготовка и сдача комплексного экзамена, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Изучение основ энергоэффективности в различных секторах
промышленности и ЖКХ, а также методологии комплексного технико-экономического анализа
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эффективности использования энергии при ее производстве, передаче и потреблении.
Краткое содержание курса: Основные понятия энергоэффективности. Нормативно-правовая
база энергоэффективности. Энергетические балансы. Показатели энергоэффективности. Анализ и
составление энергетических балансов различного уровня и иерархии. Выбор и определение
показателей энергоэффективности. Методы повышения энергоэффективности в теплоэнергетических
процессах. Методы повышения энергоэффективности в промышленности. Методы повышения
энергоэффективности в ЖКХ.
Результаты обучения: Понимание и знание терминологического, понятийного аппарата,
количественного анализа эффективности использования энергии по секторам и составляющим
энергетических балансов различного уровня и иерархии – как для технологических процессов, так и в
масштабах предприятий, города, области, республики. Знание и умение самостоятельно использовать
передовые достижения в области энергоэффективности.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
RKEZhZhA 4311 Релелік қорғаныс және электр жабдыктау жүйелеріндегі автоматика
Пререквизиттері: Электр қондырғыларындағы шамадан тыс кернеу және оқшаулау, Электр
қондырғыдағы жоғары кернеу техникасы.
Постреквизиттері:. Жалпы кәсіптік құзыреттер, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/, Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Сызықты электр тізбектеріндегі Релелік қорғаныстың сапалық және сандық
параметрлерін және өтпелі процестерді зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Радиалды беріліс желілеріндегі максималды ток
қорғанысы. Ток бөліктері. Бойлық және көлденең дифференциалды ток қорғанысы. Жерге тұйықталу
токтары аз желілерде жерге тұйықталудан қорғау. Жерге бір фазалы тұйықталудан қорғауға
қойылатын
негізгі
талаптар.
Компенсаторларды
"ажырату-қосу"
автоматикасы.
Трансформаторлардың Автоматты кернеу реттегіші. Дәл синхрондау. Самосинхронизация.
Оқыту нәтижесі: Ток қорғанысы ұғымдарын, релелік қорғаныс және автоматика жүйелерінің
негізгі компоненттерін, синхронды генераторлардың автоматикасын, қосалқы станциялардағы
кернеуді автоматты реттеу, Жерге тұйықталған бейтарабы бар тораптағы жерге тұйықталудан ток
қорғанысын, бойлық және көлденең дифференциалды ток қорғанысын, радиалды беріліс
желілеріндегі максималды ток қорғанысын білу. Тізбектегі қысқа тұйықталу токтарын анықтай білу,
релелік қорғаныс және электрмен жабдықтау жүйелерінің автоматикасы жүйесін есептеуді жүргізу,
тізбектегі максималды кернеуді, сондай-ақ ток күшін анықтау, тізбектегі Релелік қорғанысты таңдау
және орналастыру.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
RZASE 4311 Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения
Пререквизиты: Перенапряжения и изоляция в электроустановках, Техника высоких
напряжений в электроустановках.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы/Подготовка и сдача комплексного экзамена, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Изучение качественных и количественных параметров релейной защиты и
переходных процессов в линейных электрических цепях
Краткое содержание курса: Введение. Максимальные токовые защиты в радиальных линиях
передач. Токовые отсечки. Продольные и поперечные дифференциальные токовые защиты. Защита
от замыканий на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю. Основные требования к
защите от однофазных замыканий на землю. Автоматика «отключения – включения» компенсаторов.
Автоматический
регулятор
напряжения
трансформаторов.
Точная
синхронизация.
Самосинхронизация.
Результаты обучения: Знание понятий токовых защит, знание основных компонентов систем
релейной защиты и автоматики, автоматики синхронных генераторов, автоматического регули-
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рования напряжения на подстанциях, токовых защит от замыкания на землю в сети с
глухозаземленной нейтралью, продольных и поперечных дифференциальных токовых защит,
максимальных токовых защит в радиальных линиях передач. Умение определять токи короткого
замыкания в цепи, умение произвести расчет системы релейной защиты и автоматики систем
электроснабжения, определение максимального напряжения в цепи, а также силы тока, выбор и
расположение релейной защиты в цепи.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhK 4311 Электр жабдықтарын қорғау
Пререквизиттері: Электр қондырғыларындағы шамадан тыс кернеу және оқшаулау, Электр
қондырғыдағы жоғары кернеу техникасы.
Постреквизиттері:. Жалпы кәсіптік құзыреттер, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/, Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты:. негізгі электр жабдықтарын қорғау әдістері мен құралдарын, жергілікті
басқару және авариялық және қалыпты емес жұмыс режимдерінде электр энергетикалық жүйелердің
параметрлерін реттеу негізінде болашақ маманды өзіндік кәсіби қызметке дайындау.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. ЭЖ-дағы бұзылулар мен анормалдық режимдердің
негізгі түрлері. Салыстырмалы селективті қорғаныстарды құру принциптері. Абсолюттік селективті
қорғаныстарды құру принциптері. Автоматика құрылғылары әрекетінің негізгі принциптері. Релелік
қорғаныс және автоматика құрылғыларының элементтері мен функционалдық бөліктері. Релелік
қорғаныс құрылғыларының өлшеу, логикалық және атқарушы бөліктері. Электр беріліс желілерін
қорғау. Трансформаторларды қорғау. Синхронды генераторларды қорғау және оларды орындау
ерекшеліктері. ЭЭЖ қалыпты және апаттан кейінгі режимдердің автоматика құрылғылары. РАҚ
құрылғыларына қойылатын талаптар, оларды орындау принциптері және параметрлерді есептеу.
СДТБТ құрылғыларының параметрлерін таңдау және орындау талаптары, принциптері. Релелік
қорғаныс және автоматика құрылғыларының әрекетін келісу.
Оқыту нәтижесі: Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғау және автоматика
құрылғыларының әрекет ету принциптерін, техникалық сипаттамаларын, құрылымдық
ерекшеліктерін білу; параметрлердің техникалық есептеулерін жүргізу, релелік қорғау және
автоматика құрылғыларының элементтерін баптау және таңдау әдістерін білу. Релелік қорғаныс және
автоматика құрылғыларының іске қосылу параметрлері мен сипаттамаларын есептеуді орындау
білігі; релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларын жобалау, құрастыру және пайдалану кезінде
ақпараттық технологияларды қолдана білу.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
ZE 4311 Защита электроборудования
Пререквизиты: Перенапряжения и изоляция в электроустановках, Техника высоких
напряжений в электроустановках.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы/Подготовка и сдача комплексного экзамена, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: подготовка будущего специалиста к самостоятельной профессиональной
деятельности на основе изучения методов и средств защиты основного электрооборудования,
локального управления и регулирования параметров электроэнергетических систем в аварийных и
ненормальных режимах работы.
Краткое содержание курса: Введение. Основные виды повреждений и анормальных
режимов в СЭС. Принципы построения защит с относительной селективностью. Принципы
построения защит с абсолютной селективностью. Основные принципы действия устройств
автоматики. Элементы и функциональные части устройств релейной защиты и автоматики.
Измерительная, логическая и исполнительная части устройств релейной защиты. Защита линий
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электропередачи. Защита трансформаторов. Защита синхронных генераторов и особенности их
выполнения. Устройства автоматики нормального и послеаварийного режимов ЭЭС. Требования к
устройствам АВР, принципы их выполнения и расчет параметров. Требования, принципы
выполнения и выбор параметров устройств АЧР. Согласование действия устройств релейной защиты
и автоматики.
Результаты обучения:
Знание принципов действия, технических характеристик,
конструктивных особенностей устройств релейной защиты и автоматики электроэнергетических
систем; знание методов проведения технических расчетов параметров, настройки и выбора элементов
устройств релейной защиты и автоматики. Умение выполнять расчёты параметров и характеристик
срабатывания устройств релейной защиты и автоматики; умение использовать информационные
технологии при проектировании, конструировании и эксплуатации устройств релейной защиты и
автоматики.
Руководитель программы: Ростиславов О.А.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhMZhP 4312 Электр жабдықтарын монтаждау, жапсырмалау және пайдалану
Пререквизиттері: Электрлік жүйе және желі, Электр жүйелерінің тәжірибесі және теориясы.
Постреквизиттері:. Жалпы кәсіптік құзыреттер, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/, Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты:. Электр энергетикалық және электротехникалық жабдықтарды пайдалану
сынақтары мен диагностикасының әдістері мен техникалық құралдарын қолдану, іске қосу-реттеу
жұмыстарына, кәсіби қызмет объектілері жабдықтарының элементтерін монтаждауға қатысу қабілеті.
Берілген әдістеме бойынша жабдықтарды жөндеуге қатысуға, жабдықтарға және қосалқы
бөлшектерге өтінімдер жасауға және жөндеуге техникалық құжаттаманы дайындауға, жабдықтың
техникалық жай-күйі мен қалдық ресурстарын бағалауға дайындық. Электр энергетикалық
жабдықтарды пайдалану, монтаждау, сервистік қызмет көрсету және мониторинг саласындағы
өндірістік қызметке дайын болу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электр Монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру.
Электр қондырғыларын және электр жабдықтарын жіктеу. Электр қондырғыларын монтаждау және
пайдалану және жөндеу кезінде қолданылатын материалдар мен бұйымдар. Құралдар мен арнайы
жабдықтар. Электр берудің әуе желілерін монтаждау. Кабель желілерін монтаждау.
Трансформаторлық қосалқы станциялар мен тарату құрылғыларының электр жабдықтарын
монтаждау. Бөлгіштерді, бөлгіштерді және қысқа тұйықтағыштарды монтаждау. Күштік
трансформаторларды монтаждау. Жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар мен тарату
құрылғыларын монтаждау. Электр қондырғыларының қорғаныстық жерге тұйықталуын монтаждау.
Электр қондырғылары мен электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету. Трансформаторлық
қосалқы станциялар және тарату құрылғылары. Электр жабдықтарын оқшаулауды профилактикалық
сынау әдістері.
Оқыту нәтижесі: Электржабдықтарды монтаждау, баптау және пайдалану және электрмен
жабдықтау жүйелеріне қызмет көрсету әдістерінде еркін бағдарлануға мүмкіндік беретін деңгейде
пәнді меңгеру; өнеркәсіптік кәсіпорындарды пайдалану және оңтайландырудың ұйымдастырушылық
және практикалық мәселелерін білу,нормативтік талаптарға сәйкес электр техникалық жабдықтарды
пайдалану.
Бағдарлама жетекшісі: Темирханова Х.З.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
MNEE 4312 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
Пререквизиты: Электрические системы и сети, Теория и практика электрических систем.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы/Подготовка и сдача комплексного экзамена, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Способность применять методы и технические средства эксплуатационных
испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования, участвовать
в пусконаладочных работах, монтаже элементов оборудования объектов профессиональной
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деятельности. Готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике,
составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на
ремонт, оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудованияю. Быть готовым к
производственной деятельности в сфере эксплуатации, монтажа, сервисного обслуживания и
мониторинга электроэнергетического оборудования.
Краткое содержание курса: Введение. Организация электромонтажных работ.
Классификация электроустановок и электрооборудования. Материалы и изделия, применяемые при
монтаже и эксплуатации и ремонте электроустановок. Инструменты и специальное оборудование.
Монтаж воздушных линий электропередачи. Монтаж кабельных линий. Монтаж
электрооборудования ТП и РУ. Монтаж разделителей, отделителей и короткозамыкателей. Монтаж
силовых трансформаторов. Монтаж комплектных ТП и РУ. Монтаж защитного заземления
электроустановок. Техническое обслуживание электроустановок и электрооборудования.
Трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Методы профилактических
испытаний изоляции электрооборудования.
Результаты обучения: Освоение дисциплины на уровне, позволяющем свободно
ориентироваться в методах монтажа,наладка и эксплуатации электрооборудования и
обслуживания систем электроснабжения; умение разбираться в организационных и практических вопросах эксплуатации и оптимизации промышленных предприятий, эксплуатировать
электротехническое оборудование в соответствии с нормативными требованиями.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

PEZhZhKK 4312 Подстанциядағы электр жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету
Пререквизиттері: Электрлік жүйе және желі, Электр жүйелерінің тәжірибесі және теориясы.
Постреквизиттері:. Жалпы кәсіптік құзыреттер, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/, Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: түлекшіде электрмен жабдықтау жүйесінде электр жабдықтарын

жөндеу және баптау және сервистік қызмет көрсету саласында іргелі білімді қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Өнеркәсіптік кәсіпорында электр жабдықтарын
пайдалануды ұйымдастыру. Әуе желілеріне техникалық қызмет көрсету. Кабель желілеріне
техникалық қызмет көрсету. Ашық және жабық тарату құрылғыларының электр жабдықтарына
техникалық қызмет көрсету. Электр қондырғыларын жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі. Электр
жабдықтарының жекелеген түрлерін пайдалану және жөндеу. Электр қосалқы станциялары мен
желілерінің жабдықтарын пайдалану және жөндеу кезінде жұмыстарды орындау қауіпсіздігін
қамтамасыз ету. Еңбекті қорғау және электр қауіпсіздігі бойынша құжаттарды ресімдеу.
Оқыту нәтижесі: Монтаждау, баптау және жөндеу құжаттамаларын әзірлеу тәртібін және
құрамын білу; Электр техникалық жабдықты пайдалануға енгізу бойынша жөндеу және баптау
жұмыстарын жоспарлау тәсілдерін білу; электр машиналарына, аппаратураларға, кабельді және
конденсаторлық бұйымдарға, электр техникалық жабдықтарға және зауытішілік электрмен
жабдықтау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу әдістері мен
тәсілдерін білу. Электротехникалық жабдықтарды қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізу және
бағдарламаларды әзірлеу білігі; пайдалану құжаттамасын әзірлей білу, орнатылған және жөнделетін
жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін анықтау және сынау жүргізу.
Бағдарлама жетекшісі: Оразбекова У.Х.
Кафедра: Энергетика және машинажасау

OPEP 4312 Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций
Пререквизиты: Электрические системы и сети, Теория и практика электрических систем.
Постреквизиты Общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
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работы/Подготовка и сдача комплексного экзамена, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: формирование у выпускника фундаментальных знаний в области ремонта и
наладки электрооборудования и сервисному обслуживанию в системах энергоснабжения.
Краткое содержание курса: Введение. Организация эксплуатации электрооборудования на
промышленном предприятии. Техническое обслуживание воздушных линий. Техническое
обслуживание кабельных линий. Техническое обслуживание электрооборудования открытых и
закрытых распределительных устройств. Система планово-предупредительного ремонта
электроустановок. Эксплуатация и ремонт отдельных видов электрооборудования. Обеспечение
безопасности выполнения работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических
подстанций и сетей. Оформление документации по охране труда и электробезопасности.
Результаты обучения: Знание порядка разработки и состава монтажной, наладочной и
ремонтной документации; знание способов планирования ремонтных и наладочных работ по вводу в
эксплуатацию электротехнического оборудования; знание методов и способов проведения работ по
техническому обслуживанию электрических машин, аппаратуры, кабельных и конденсаторных
изделий, электротехнического оборудования и систем внутризаводского электроснабжения. Умение
разрабатывать программы и проводить приемо-сдаточные испытания электротехнического
оборудования; умение разрабатывать эксплуатационную документацию, проводить испытания и
определение работоспособности установленного и ремонтируемого оборудования.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения

ZhZhKEES 4220 Жабдықтау жүйелеріндегі қауіпсіздік, электр энергиясындағы сапа
Пререквизиттері: Электр энергетика аралық үрдістер, Электрлік жүйелердің статистикалық
және динамикалық тұрақтылықтың негізі.
Постреквизиттері Жалпы кәсіптік құзыреттер, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/, Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты:. сенімділік теориясының негізгі ұғымдары мен анықтамаларымен, жүйелердің
сенімділік көрсеткіштерімен және сенімділікті қалыптастыру қағидаларымен танысу. Электрмен
жабдықтау үзілісінен болатын зиян туралы түсінік және оларды зерттеу әдістері.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электрмен жабдықтау жүйелері және
кәсіпорындардың электр желілері. Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі коммутациялық және қорғау
аппараттары. Электр энергиясының көрсеткіштері мен сапа нормалары. Электр энергиясының сапа
көрсеткіштерінің сипаттамасы. Техникалық құралдар және электр энергиясы сапасының
көрсеткіштерін арттыру шаралары. Электрмен жабдықтау жүйелерінің беріктігіне қойылатын
талаптар. Электржабдықтау жүйелеріндегі электр техникалық құрылғылардың істен шығуының
сипаты мен себептері. Сенімділіктің негізгі көрсеткіштері және оларды есептеу.
Оқыту нәтижесі: Электрмен жабдықтау сенімділігі мәселелерін, электрлік өлшеу әдістері
мен құралдарын зерттеу.Электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз етуді өлшеу үшін
пайдаланылатын электр станциялары мен қосалқы станциялардың жабдықтарын білу. Электр және
магниттік тізбектердің сенімділігін есептеудің заманауи әдістерін қолдана білу.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
NSEKEE 4220 Надежность в системах электроснабжения, качество электрической энергии
Пререквизиты: Переходные процессы в электроэнергетике, Основы статической и
динамической устойчивости электрических систем.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы/Подготовка и сдача комплексного экзамена, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Ознакомление с основными понятиями и определениями теории надежности,
показателями надежности систем и принципами формирования надежности. Понятие об ущербе от
перерывов электроснабжения и методами их исследования.
Краткое содержание курса: Введение. Системы электроснабжения и электрические сети
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предприятий. Коммутационные и защитные аппараты в системах электроснабжения. Показатели и
нормы качества электроэнергии. Характеристика показателей качества электроэнергии. Технические
средства и меры повышения показателей качества электроэнергии. Требования к надѐжности систем
электроснабжения. Характер и причины отказов электротехнических устройств в системах
электроснабжения. Основные показатели надѐжности и их расчѐт.
Результаты обучения: Изучение вопросов надежности электроснабжения, методов и средств
электрических измерений.Знание оборудования электрических станций и подстанций, которое
используется для измерения обеспечения надежности электроснабжения. Умение применять
современные методы расчета надежности электрических и магнитных цепей.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EZhZhKKАN 4220 Электр жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздік көрсеткіштері және
анықтамасының негіздері
Пререквизиттері: Электр энергетика аралық үрдістер, Электрлік жүйелердің статистикалық
және динамикалық тұрақтылықтың негізі.
Постреквизиттері Жалпы кәсіптік құзыреттер, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/, Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты:. Электрмен жабдықтау жүйелерінде қазіргі заманғы сенімділік теориясы және
оның әдістерін қолдану туралы білім алу. Электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділігін есептеудің
негіздері мен әдістерін, олардың сенімділігінің оңтайлы дәрежесін таңдау әдістерін зерттеу.
Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен қондырғыларды электрмен жабдықтаудың әр түрлі сұлбаларының
сенімділігі тұрғысынан таңдау және бағалау дағдылары мен біліктерін дамыту.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Сенімділік теориясынан жалпы түсініктер және
анықтамалар. Электржабдықтаудың тоқтаусыз дәрежесі бойынша электр қабылдағыштардың
жіктелуі. Электрмен жабдықтау жүйелерінің және олардың элементтерінің сенімділік көрсеткіштері.
Электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділігінің сандық сипаттамаларын анықтау. Электрмен
жабдықтау жүйелерінің сенімділігін нормалау және оңтайлы сенімділік туралы түсінік. Электрмен
жабдықтау үзілісінен болатын зиян ұғымы. Электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділік деңгейін
экономикалық бағалау әдістері. Электрмен жабдықтау жүйелері сенімділігінің математикалық
модельдері және әртүрлі иерархиялық деңгейлерде зерттеу әдістері.
Оқыту нәтижесі: Электрмен жабдықтау жүйелері жұмысының сенімділік сипаттамаларын
білу. Сенімділігін талдау және есептеу негізінде электрмен жабдықтау жүйелерінің оңтайлы
құрылымын анықтауды жүргізе білу. Электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімді жұмысына әр түрлі
факторлардың әсерін бағалауды жүргізе білу. Сенімділікті бағалаудың статистикалық әдістерін білу.
Электр энергетикалық және электротехникалық жабдықтарды пайдалану сынақтары мен
диагностикасының әдістері мен техникалық құралдарын қолдану қабілеті. Сенімділік көрсеткіштерін
есептеу үшін алмастырудың есептік сызбаларын жасау дағдысын меңгеру; тұтынушыларға электр
энергиясының толық жіберілмеуін бағалау және электрмен жабдықтау жүйесінің істен шығу
ықтималдығын бағалау дағдылары.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
OOPNSE 4220 Основы определения и показатели надёжности систем электроснабжения
Пререквизиты: Переходные процессы в электроэнергетике, Основы статической и
динамической устойчивости электрических систем.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы/Подготовка и сдача комплексного экзамена, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Получение знаний о современной теории надежности в технике и
применении её методов в системах электроснабжения. Изучение основ и методов расчета
надежности систем электроснабжения, методик выбора оптимальной степени их надежности.
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Развитие навыков и умений выбора и оценивания с точки зрения надежности различных схем
электроснабжения промышленных предприятий и установок.
Краткое содержание курса: Введение. Общие понятия и определения из теории надежности.
Классификация электроприёмников по степени бесперебойности электроснабжения. Показатели
надежности систем электроснабжения и их элементов. Определение количественных характеристик
надежности систем электроснабжения. Понятия об оптимальной надёжности и нормировании
надёжности систем электроснабжения. Понятие ущерба от перерывов электроснабжения. Методы
экономической оценки уровня надежности систем электроснабжения. Математические модели
надёжности систем электробснажения и методы исследования на различных иерархических уровнях
Результаты обучения: Знание характеристик надёжности работы систем электроснабжения.
Умение производить определения оптимальной структуры систем электроснабжения на основе
анализа и расчета надежности. Умение производить оценку влияния различных факторов на
надежную работу систем электроснабжения. Знание статистических методами оценки надежности.
Способность применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики
электроэнергетического и электротехнического оборудования. Владение навыками составления
расчетных схем замещения для расчета показателей надежности; навыками оценки недоотпуска
электроэнергии потребителям и оценки вероятности отказа системы электроснабжения.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
ETP 4221 Энергияны тиімді пайдалану
Пререквизиттері: Электр қондырғыларындағы шамадан тыс кернеу және оқшаулау, Электр
қондырғыдағы жоғары кернеу техникасы.
Постреквизиттері Жалпы кәсіптік құзыреттер, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/, Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Студенттердің энергоресурстарды тиімді пайдалану, студенттерде
ресурстарды үнемдеудің экономикалық, құқықтық, әлеуметтік және экологиялық мәселелерін
кешенді қабылдауды дамыту саласында базалық білім алуы. Энергетикалық ресурстарды тиімді
пайдалану бойынша, энергия ресурстарының өндірістік емес шығындарын анықтау және жою
бойынша білімді және практикалық дағдыларды қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электр және жылу энергиясын алу тәсілдері.
Жаңартылатын энергия көздері. Ресурс үнемдеуші технологиялардың әлеуметтік-экологиялық
аспектілері. Жел электр станциялары. Күн электр станциялары. Аса өткізгіштік және қолдану
перспективалары. Энергия шығындары және энергия үнемдеу мәселелері. Энергетиканың
экологиялық аспектілері.
Оқыту нәтижесі: Ғылыми білімді қалыптастыру және энергияны алу, беру және түрлендіру
процестерінің физикалық мәнін түсіну.Энергетикалық және материалдық ресурстарды ұтымды және
тиімді пайдалану, энергия алудың экологиялық қауіпсіз тәсілдерін дамыту мәселелерін түсіну.
Электр станцияларының жылу энергетикалық және гидротехникалық жабдықтарының әрекет ету
принциптерін, конструкциясын, қолданылу салаларын және әлеуетті мүмкіндіктерін зерттеу.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
RPE 4221 Рациональное применение энергии
Пререквизиты: Перенапряжения и изоляция в электроустановках, Техника высоких
напряжений в электроустановках.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы/Подготовка и сдача комплексного экзамена, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Получение студентами базовых знаний в области рационального
использования энергоресурсов, развития у студентов комплексного восприятия экономических,
правовых, социальных и экологических проблем ресурсосбережения. Формирование знаний и
практических навыков по рациональному использованию энергетических ресурсов, по выявлению и
устранению непроизводительных расходов энергоресурсов.
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Краткое содержание курса: Введение. Способы получения электрической и тепловой
энергии.
Возобновляемые
источники
энергии.
Социально-экологические
аспекты
ресурсосберегающих технологий. Ветровые электростанции. Cолнечные электростанции.
Сверхпроводимость и перспективы еѐ использования. Потери энергии и вопросы энергосбережения.
Экологические аспекты энергетики.
Результаты обучения: Формирование научного знания и понимания физической сути
процессов получения, передачи и преобразования энергии.Выработка понимания проблем
рационального и эффективного использования энергетических и материальных ресурсов, развития
экологически безопасных способов получения энергии. Изучение принципов действия, конструкции,
областей применения и потенциальных возможностей теплоэнергетического и гидротехнического
оборудования электростанций.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
EE 4221 Энергетика және экология
Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму, Еңбекті қорғау, Еңбекті қорғау және өмір
тіршілік қауіпсіздігі.
Постреквизиттері Жалпы кәсіптік құзыреттер, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/, Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты:. Жылу және атом энергетикасында қолданылатын дәстүрлі энергияға балама
энергия көздерін игерудің әлемдік және отандық тәжірибесі мен даму перспективасы саласында
студенттердің білімін қалыптастыру. Тиісті энергия қондырғыларын пайдаланудың негізгі
принциптерін, конструкциялары мен жұмыс режимдерін зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Экологиялық ресурстанудың негізгі ұғымдары мен
категориялары. Жаңартылатын энергия көздері. Биомассаны тиімді пайдалану. Тұрмыстық
қалдықтарды энергетикалық пайдалану. Кіші гидроэнергетика. Отын-энергетикалық кешеннің дамуы
кезіндегі экологиялық саясаттың негізгі бағыттары. Қайталама энергетикалық ресурстарды кәдеге
жарату әдістері. Энергия үнемдеу саясатының негізгі бағыттары. Отынның жаңа түрлерін пайдалану
және жаңартылатын энергия көздерін дамыту перспективалары.
Оқыту нәтижесі: Энергия үнемдейтін технологиялар негізінде жатқан әртүрлі процестерді
білу, өндірістің және агроөнеркәсіп кешенінің түрлі салаларында энергия үнемдейтін
технологияларды ажырата білу. Энергияның дәстүрлі және балама түрлерін білу; Отын және
энергетикалық ресурстардың жаңа түрлерін алу тәсілдері туралы түсінік. Кәсіпорындарды электрмен
жабдықтау, электр тұтыну, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінде энергия үнемдеудің негізгі
тәсілдерін білу.
Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж.
Кафедра: Энергетика және машинажасау
EE 4221 Энергетика и экология
Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие, Охрана труда, Охрана труда и безопасность
жизнедеятельности.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы/Подготовка и сдача комплексного экзамена, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Формирование у студентов знаний в области перспектив развития и
имеющегося мирового и отечественного опыта освоения источников энергии, альтернативных по
отношению к традиционным, применяемым в тепловой и атомной энергетике. Изучение основных
принципов использования, конструкций и режимов работы соответствующих энергоустановок.
Краткое содержание курса: Введение. Основные понятия и категории экологического
ресурсоведения. Возобновляемые источники энергии. Рациональное использование биомассы.
Энергетическое использование твѐрдых бытовых отходов. Малая гидроэнергетика. Основные
направления экологической политики при развитии ТЭК. Методы утилизации вторичных
энергетических ресурсов. Основные направления энергосберегающей политики. Перспективы
использования новых видов топлива и развития возобновляемых источников энергии.
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Результаты обучения: Знание различных процессов, лежащих в основе энергосберегающих
технологий, умение различать энергосберегающие технологии в различных отраслях производства и
агропромышленного комплекса. Знание традиционных и альтернативных видов энергии; Понятие о
способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов. Знание основных способов
энергосбережения в системах электроснабжения, электропотребления, водоснабжения и
водоотведения предприятий.
Руководитель программы: Прибылов В.Р.
Кафедра: Энергетики и машиностроения
MO 4222 Маркетинг және өткізу
Пререквизеттері: Команданы басқару, презентация дағдарлары және модерация, Ұжым
басшылығы.
Постреквизиттері:. Жалпы кәсіптік құзыреттер, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/, Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: маркетинг саласында студенттердің теориялық білімдері мен практикалық
дағдыларын қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: Маркетингтің теориялық негіздері мен концепциялары.
Маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік орта. Тұтынушылардың тауар нарықтарындағы мінез-құлқы.
Нарықты сегменттеу. Маркетинг жүйесіндегі тауар. Маркетингтегі тауар саясаты. Маркетингтегі баға
саясаты. Маркетингтегі өткізу саясаты. Маркетингтегі коммуникациялық саясат. Маркетинг
жүйесіндегі жарнама. Маркетингті жоспарлау және бақылау. Маркетингтегі Стратегиялық
жоспарлау. Халықаралық маркетинг. Коммерциялық қызметтегі қызмет маркетингі.
Оқыту нәтижесі: Маркетингтік қызмет саласындағы ұйымдардың қызметін реттейтін
терминология мен негізгі нормалар мен стандарттарды білу.Маркетингтің негізгі концепцияларын,
маркетинг-микс ұғымын түсіну; нарықты қамту стратегиясын қолдану дағдысын білу.
Тұтынушылардың тауар нарықтарындағы мінез-құлқы. Тиімді бақылау мен реттеуді, сондай-ақ
өзгерістерді басқаруды қамтамасыз ете білу.Мәселені тұжырымдауға дайын болу және оны шешу
жолдарын көрсету қабілеті.тауарларды сатып алу туралы шешім қабылдау процесін, ЖЦТ
кезеңдерінің сипаттамасын анықтай білу. Маркетингтің сапалық және сандық көрсеткіштеріне талдау
жүргізуді ұйымдастыру.Озық технологиялар саласында білім алу үшін жеткілікті дайын
болу.Маркетингтің практикалық қызметінде оқу процесінде алынған білімді қолдана білу.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
MS 4222 Маркетинг и сбыт
Пререквизиты: Управление командой, навыки презентации и модерации, Руководство
коллективом.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы/Подготовка и сдача комплексного экзамена, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в
области маркетинга
Краткое содержание курса: Теоретические основы и концепции маркетинга.
Маркетинговые исследования. Маркетинговая среда. Поведение потребителей на товарных рынках.
Сегментирование рынка. Товар в системе маркетинга. Товарная политика в маркетинге. Ценовая
политика в маркетинге. Сбытовая политика в маркетинге. Коммуникационная политика в
маркетинге. Реклама в системе маркетинга. Планирование и контроль маркетинга. Стратегическое
планирование в маркетинге. Международный маркетинг. Маркетинг услуг в коммерческой
деятельности.
Результаты обучения: Знать терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие
деятельность организаций в области маркетинговой деятельности.Понимать основные концепции
маркетинга, понятие маркетинг-микс; Иметь навыки использования стратегии охвата рынка.
Поведение потребителей на товарных рынках. Уметь обеспечить эффективный контроль и
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регулирование, а также управление изменениями.Иметь готовность сформулировать проблему и
способность показать пути ее решения.уметь определить процесс принятия решений о покупке
товаров, характеристика этапов ЖЦТ. Уметь организовать проведение анализа качественных и
количественных показателей маркетинга .Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в
области передовых технологий.Уметь применять полученные в процессе обучения знания в
практической деятельности маркетинга.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономика и менеджмент
MK 4222 Маркетинг және коммерция
Пререквизеттері: Команданы басқару, презентация дағдарлары және модерация, Ұжым
басшылығы.
Постреквизиттері: Жалпы кәсіптік құзыреттер, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау/, Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихан, Кәсіби қызмет.
Оқу мақсаты: Студенттердің маркетингтік зерттеулер, білім және тауарлар мен қызметтер
нарығында алған білімдерін пайдалану, Маркетингтік Шешімдер қабылдау үшін ақпараттық-талдау
базасын құру туралы түсініктерін алуы. Маркетингтік зерттеулердің қазіргі заманғы ақпараттық
технологияларын зерттеу, маркетингтік ақпаратты жинау көздері мен әдістерін анықтау, зерттеу
жоспарын әзірлеу, іріктеу көлемі мен рәсімдерін анықтау, мәліметтерді жинауды ұйымдастыру.
Талдау әдістерін зерттеу, болжау,жүргізілген зерттеу туралы есеп жасай білу.
Курстың қысқаша мазмұны: Коммерциялық маркетинг мазмұны. Өнеркәсіптік
кәсіпорындарда коммерциялық маркетингті басқару. Өнеркәсіптік нарықтар. Өнеркәсіптік сатып
алушылар. Өнеркәсіптік маркетинг стратегиясын фрмирлеу. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда өткізу
жүйесін ұйымдастыру. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда маркетингтік қызметті ұйымдастыру.
Оқыту нәтижесі:. Коммерциялық маркетинг саласындағы ұйымдардың қызметін реттейтін
терминология мен негізгі нормалар мен стандарттарды білу; келісімшарттарды дайындау және жасау
процедурасын түсіну. Кәсіпорындардың (фирмалардың) бәсекеге қабілеттілігін анықтау бойынша
көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру дағдысының болуы. Тиімді бақылау мен реттеуді, сондай-ақ
өзгерістерді басқаруды қамтамасыз ете білу. Маркетингтік қызметті ұйымдастыру және дамыту
әдістерін білу. Маркетингтік қызметті реттеу мен бақылаудың нормативтік-құқықтық базасын білу.
Нарық конъюктурасын бағалау және талдау, сұраныс пен икемділікті болжау және сипаттаманы
есептеу.
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
MK 4222 Маркетинг и коммерция
Пререквизиты: Управление командой, навыки презентации и модерации, Руководство
коллективом.
Постреквизиты: Общепрофессиональные компетенции, Написание и защита дипломной
работы/Подготовка и сдача комплексного экзамена, Профессиональная деятельность.
Цель изучения: Получение студентами представлений о маркетинговых исследованиях,
знаний и использование полученных знаний на рынке товаров и услуг, созданию информационноаналитической базы для принятия маркетинговых решений. Изучение современных информационных
технологий маркетинговых исследований, определение источников и методов сбора маркетинговой
информации, разработка плана исследования, определение объёма и процедуры выборки,
организация сбора данных. Изучение методов анализа, прогнозирование, умение составлять отчёт о
проведённом исследовании.
Краткое содержание курса: Содержание коммерческого маркетинга. Управление
коммерческим маркетингом на промышленных предприятиях. Промышленные рынки.
Промышленные покупатели. Фрмирование стратегии промышленного маркетинга. Организация
системы сбыта на промышленных предприятиях. Организация маркетинговой службы на
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промышленных предприятиях.
Результаты обучения: Знать терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие
деятельность организаций в области коммерческого маркетинга; Понимать процедуру подготовки и
заключения контрактов. Иметь навыки использования формирования системы показателей по
определению
конкурентоспособности предприятий (фирм). Уметь обеспечить эффективный
контроль и регулирование, а также управление изменениями. Знать методы организации и развития
маркетинговой деятельности. Знать нормативно-правовую базу регулирования и контроля
маркетинговой деятельности. Уметь оценить и анализировать конъюктуру рынка, расчёта
характеристики и прогнозирования спроса и эластичности.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономика и менеджмент
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