
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 оқу жылына арналған 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

на 2020-2021 учебный год 
 

ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

(ЧАСТЬ 1 ИЗ 4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Қостанай, 2020 г. 

М. ДУЛАТОВ атындағы 

ҚОСТАНАЙ 

ИНЖЕНЕРЛІК-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 
 

КОСТАНАЙСКИЙ 

ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени М. ДУЛАТОВА 

 



 

Элективті пәндер каталогы  
Каталог элективных дисциплин 

Часть 1 из 4 

 

 2 

 

Инженерліқ-техникалық  факультетінің әдістемелік кеңес отырысында қарастырылды, 

28.02.2020 ж. № 7 хаттама. 

Рассмотрен на заседании Методического совета инженерно-технологического 

факультета, протокол от 28.02.2020 г. № 7. 

 

М. Дулатов атындағы ҚИнЭУ-дың оқу–әдістемелік кеңес отырысында бекітілді,    

10.03.2020 ж. № 8 хаттама. 

Утвержден на заседании учебно-методического совета КИнЭУ имени М. Дулатова, 

протокол от 10.03.2020 г. №8 

 

 

 

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 3 түрге бөлінеді: міндетті компонент, жоғары оқу орны 

компоненті  және таңдау бойынша компонент (элективті, яғни таңдалатын оқу пәндері). 

Міндетті компоненттің пәндері білім беру бағдарлама 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 3 бөлімнен тұратын болады: міндетті 

компонент, жоғары оқу орны компоненті  және таңдау бойынша компонент (элективті оқу 

пәндері). 
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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 

 

Уважаемый студент! 

 

Перед Ваминаходится 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 3 вида – 

Обязательный компонент, Вузовский компонент и Компонент по выбору (элективные, т. е. 

выбираемые учебные дисциплины). Дисциплины обязательного компонента установлены 

Типовыми учебными программами и изучаются всеми без исключения студентами данной 

образовательной программы.  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 3 раздела: обязательный компонент, вузовский компонент 

и компонент по выбору (элективные учебные дисциплины). 
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АГРАРЛЫҚ ТЕХНИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯ 

АГРАРНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ  
 

Академиялық дәрежесі: «6В08716 Аграрлық техника және технология» білім беру 

бағдарламасы бойынша ауыл шаруашылығы бакалавры (5В080600-«Аграрлық техника және 

технология» мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры)  

 

Академическая степень: бакалавр в области сельского хозяйства и биоресурсов по 

образовательной программе «6В08716 Аграрная техника и технология» (бакалавр техники и 

технологий по специальности 5В080600 – «Аграрная техника и технология») 

 

В рамках специальности 5В080600 – «Аграрная техника и технология» студентам 

предлагается на выбор две образовательные траектории: «Агротехнический сервис» и 

«Механизация сельского хозяйства». 
 

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 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически

х кредитов 

1 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 21 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік 
коммуникативтік 

және мәдениетін 

/Социальная 

коммуникативность 

и культура 

Kkzt/SIK 1101 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы/Современная 

история Казахстана 
5 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических 

знаний  

PM/PK 1102 
Психология.Мәдениеттану/Психология. 

Культурология 
4 

ЖБП / 

ООД 
Тілдегі/Языковой 

ShT / IYa  

1103 (1) 
Шетел тілі / Иностранный язык  5 

K(O)T/K(R)Y

a 1104(1)  
Қазақ(орыс) тілі/Казахский (русский) язык  5 

ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 
культура  

DSh/FK 1108 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Вузовский компонет 4 

БП /  

БД 

Ортақ техникалық/ 

Общетехнический 

SGIG/NGIG 

1201 

Сызба геометриясы мен инженерлік графикасы / 

Начертательная геометрия и инженерная графика 
4 
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Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 5 

ЖБП / 

ООД 

Жалпы 

элективті/Общеэлек

тивный 

OMSHN/ORZ
h 1112 

Өсімдік және мал шаруашылық негіздері/Основы 
растениеводства и животноводства 

5 

Din/Rel 1112 Дінтану/Религиоведение 

ETD / EUR  

1112 

Экология және тұрақты даму / Экология и устойчивое 

развитие  

Gen/Gen 1112 Гендерология/Гендерология 

AOKOT / 
OBZhОТ  

1112 

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

охрана труда 

2 СЕМЕСТР 30 

Міндетті компонент / Обязательный компонент 21 

ЖБП / 

ООД 
Тілдегі/Языковой 

ShT / IYa  

1103 (2) 
Шетел тілі / Иностранный язык  5 

K(O)T/K(R)Y

a 1104 (2) 
Қазақ(орыс) тілі/Казахский (русский) язык  5 

ЖБП / 
ООД 

Әлеуметтік 

коммуникативтік 

және мәдениетін 
/Социальная 

коммуникативность 

и культура 

AKT/IKT 
1105 

Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде)/ Информационно-
коммуникационные технологии (на англ.языке)  

5 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических 

знаний  

SA/PS 1106 Саясаттану. Әлеуметтану/Политология.Социология 4 

ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура  

DSh/FK 1108 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Вузовский компонет 6 

БП /  

БД 

Ортақ техникалық/ 

Общетехнический 

ATM/SHM 

1202 

Агротехнологиялық машиналар/Сельскохозяйственные 

машины 
5 

БП /  
БД 

Тракторлар және 

автомобильдер/Трак
торы и автомобил 

KPO/PPY  
1204 

Оқу / Учебная  1 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 3 

БП /  

БД 

 

Саланың 

технологиялық 

жабдығы/ 

Технологическое 

оборудование 

отрасли 

AShOZhSL/L

PHS 1203 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізу және сақтау 

логистикасы/ Логистика поставок и хранения 

сельскохозяйственной продукции 
3 

AKL /LAK 

1203 

Агроөнеркәсіптік кешендегі логистика/ Логистика в 

агропромышленном комплексе 
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2.2 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса 

 

Цикл Модулі / Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически

х кредитов 

3 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 7 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 
социально-

политических 

знаний/Module of 

socio-political 

knowledge  

Fil/ Fil /Phil 

2107 
Философия /Философия / Philosophy 5 

ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура / Physical 

Culture 

DSh/FK/PC 

1110 

Дене шынықтыру/ Физическая культура/ Physical 

Culture 
2 

Вузовский компонент 13 

БП / 

БД 

Ортақ техникалық/ 

Общетехнический 

 

MMT/TМM 

2205 

Механизмдердің және машиналардың 

теориясы/Теория механизмов и машин 
5 

БП / 

БД 

Тракторлар және 

автомобильдер/Трак
торы и автомобили 

KPO/PPP/PPT  

2209 

Өндірістік (технологиялық)/ Производственная 

(технологическая) 
5 

БП / 

БД 

Ортақ техникалық/ 

Общетехнический 
MK/DM 2206 Машиналардың бөлшектері /Детали машин 3 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 10 

БП / 

БД 
Гидравлика жане 

жылутехника/Гидра

влика и 

теплотехника 

Gid/Gid 2207 Гидравлика/Гидравлика 

5 

GK/GU  2207 
Гидравликалық қондырғылары/Гидравлические 

установки 

БП / 
БД 

ZhTN/OT 

2208 
Жылу техникасы негіздері/ Основы теплотехники 

5 
MKMT/MTK

M 2208 

Материалтану. Конструкциялық материалдардың 

технологиясы/ Материаловедение.Технология 

конструкционных материалов 

4 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 2 

ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура  

DSh/FK 1111 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Вузовский компонент 8 

БП / 

БД 
Тракторлар және 

автомобильдер/Трак
торы и автомобили 

TA/TA/ TC 

2211 

Тракторлар және автомобильдер/Тракторы и 

автомобили/ Tractors and cars 
5 

БП / 
БД 

KPO/PPP  
2215 

Өндірістік (технологиялық)/ Производственная 
(технологическая) 

3 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 20 
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БП / 

БД 

Кәсіпкерлік 

экономикалық 

негіздері/Экономиче

ские основы 

предпринимательств

а 

TKS/TPS 

2210 

Технологиялық Кәсіпкерлік және 

Стартаптар/Технологическое Предпринимательство и 

Стартапы 
5 

ZhМ/PM 2210 Жобалық менеджмент/Проектный менеджмент 

БП / 

БД 

Тракторлар және 

автомобильдер/Трак

торы и автомобили 

IZhKZhEN/ 

ОKRDVS 

2212 

Іштен жану қозғалтқыштарының жобалау есептеу 

негіздері / Основы конструирования и расчета 

двигателей внутреннего сгорания 5 

AT/TА 2212 Автокөліктер  теориясы/Теория автомобилей 

БП / 

БД 

Гидравлика жане 

жылутехника/Гидра

влика и 

теплотехника 

OMMTS/TSM

TZh 2213 

Отын майлайтын материалдар және техникалық 

сұйықтар/ Топливо, смазочные материалы и 
технические жидкости 5 

 MOMD/NMP 

2213 

Мұнай өнімдері, майлар, дәнекер/ Нефтепродукты, 

масла, присадки 

БП / 

БД 

Тракторлар және 
автомобильдер/Трак

торы и автомобили 

ZhE/PDD 
2214 

Жол ережесі/Правила дорожного движения 

5 
KZhKK/BDT 

2214 

Көлік жол қозғалысының қауіпсіздігі/Безопасность 

движения на транспорте 
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3 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса 

 

Цикл Модулі / Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически

х кредитов 

5 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 4 

БП / 
БД 

Ауылшаруашылық  

техникасы/ 

Сельскохозяйственн

ая техникa 

TA/TA/ TC 

3206 

Тракторлар және автомобильдер/Тракторы и 

автомобили/ Tractors and cars 
4 

Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения 3 

ОҚТ / 
ДВО 

Кәсіптік 

практика/Профессио

нальная практика  

OT/PT  3405 
Өндірістік (технологиялық) / 

Производственная(технологическая) 
3 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

«Агротехникалық сервис» білім беру траекториясы / Образовательная траектория 

«Агротехнический сервис» 
23 

БП / 
БД 

Ауылшаруашылық  

техникасы/ 

Сельскохозяйственн

ая техникa 

ShAT/ZST 

3220 

Шетелдік ауылшаруашылық техникасы/Зарубежная 

сельскохозяйственная  техника 
4 

ShTPN/OEZT 

3220 

Шетел техникасының пайдалануының негiздерi 

/Основы эксплуатации  зарубежной техники 

БП / 
БД 

ZhTN/OT 

3221 
Жылу техникасы негіздері/ Основы теплотехники 

3 
AMKN/OKS

M 3221 

Ауылшаруашылық машиналарды құрастыру 

негiздерi/Основы конструирования 

сельскохозяйственных машин 

БП / 
БД 

Жобалау және 
модельдеу/ 

Проектирование и 

моделирование 

AKKZh 

/PPAS 3222 

Агротехникалық қызмет көрсету кәсіпорындарының 

жобалау/  Проектирование предприятий 

агротехнического сервиса 4 

UKZhN/OOP

P 3222 

Ұйымдастыру және кәсіпорындарды жобалау негіздері 

/ Организация и основы проектирования предприятий 

БП / 
БД 

AZhM/MAS 
3223 

Агроинженерлік жүйелерін моделдеу/Моделирование 
агроинженерных систем 

4 
AKMD/MRP

AK 3223 

Агроөндірістік кешенде математикалық дамыту/ 

Математическая разработка процессов 

агропромышленного комплекса 

БП / 
БД 

PKShN/ OPPT 

3224 

Патенттану және кәсіби шығармашылық негіздері/ 

Основы патентоведения и профессионального 

творчества 
4 

AKMD/MRP

AK 3224 

Агроөндірістік кешенде математикалық дамыту/ 

Математическая разработка процессов 

агропромышленного комплекса 

БП / 
БД 

Ортақ техникалық/ 

Общетехнический 

MK/SM 2212 Материалдар кедергісі/ Сопротивление материалов 

4 CBT/TUP 

2212 

Серпiмдiлiк және берiктiк  теориясы/Теория упругости 

и прочности 

«Ауыл шаруашылығын механикаландыру» білім беру траекториясы / Образовательная 

траектория «Механизация сельского хозяйства» 
23 

БП / 
БД 

Ауылшаруашылық  

техникасы/ 

Сельскохозяйственн

ая техникa 

ShAT/ZST 

3220 

Шетелдік ауылшаруашылық техникасы/Зарубежная 

сельскохозяйственная  техника 
4 

ShTPN/OEZT 

3220 

Шетел техникасының пайдалануының негiздерi 

/Основы эксплуатации  зарубежной техники 
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БП / 
БД 

AMET/TRSM 

3221 

Ауылшаруашылық машиналарды есептеу және 

теориясы/Теория и расчет сельскохозяйственнных 

машин 
3 

AMKN/OKS

M 3221 

Ауылшаруашылық машиналарды құрастыру 

негiздерi/Основы конструирования 

сельскохозяйственных машин 

БП / 
БД 

Жобалау және 
модельдеу/ 

Проектирование и 

моделирование 

AKPMK/SMP

AK S3222 

Агроөнеркәсіптік кешеннің процесстердің 

механикаландырулары құралдары/Средства 

механизации  процессов агропромышленного 

комплекса 
4 

UKZhN/OOP

P 3222 

Ұйымдастыру және кәсіпорындарды жобалау негіздері 

/Организация и основы проектирования предприятий  

БП / 
БД 

AZhM/MAS 
3223 

Агроинженерлік жүйелерін моделдеу/Моделирование 
агроинженерных систем 

4 
AKMD/MRP

AK 3223 

Агроөндірістік кешенде математикалық дамыту/ 

Математическая разработка процессов 

агропромышленного комплекса 

БП / 
БД 

PKShN/ OPPT 

3224 

Патенттану және кәсіби шығармашылық негіздері/ 

Основы патентоведения и профессионального 

творчества 
4 

AKMD/MRP

AK 3224 

Агроөндірістік кешенде математикалық дамыту/ 

Математическая разработка процессов 

агропромышленного комплекса 

БП / 
БД 

Ортақ техникалық/ 

Общетехнический 

MK/SM 2212 Материалдар кедергісі/ Сопротивление материалов 

4 CBT/TUP 

2212 

Серпiмдiлiк және берiктiк  теориясы/Теория упругости 

и прочности 

6 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 10 

БП/ 
БД 

Ауылшаруашылық  

техникасы/ 

Сельскохозяйственн

ая техникa/ 
Agricultural 

technique 

ATM/SHM 

3207 

Агротехнологиялық машиналар/Сельскохозяйственные 

машины 
5 

КП/ 

ПД 

MShATM/AT
MZh 3301 

Мал шаруашылығының агротехнологиялық 
машиналары/ Агротехнологические машины 

животноводства 

5 

Оқыту қосымша түрлері  / Дополнительные виды обучения 3 

ОҚТ / 
ДВО 

Кәсіптік 

практика/Профессио

нальная практика 

KPO/PPP  

3405 

Өндірістік (технологиялық)/ Производственная 

(технологическая) 
3 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

«Агротехникалық сервис» білім беру траекториясы / Образовательная траектория 

«Агротехнический сервис 
17 

БП/ 
БД 

Ауылшаруашылық  

техникасы/ 

Сельскохозяйственн

ая техникa 

AZhK/ZK 

2225 

Астық жинайтын комбайндар/Зерноуборочные 

комбайны 
5 

ZhM/UM 

2225 
Жинау машиналар/Уборочные машины 

КП/ 
ПД 

ATB/NST 

3303 

Ауылшаруашылық техникасының беріктігі/ 

Надежность сельскохозяйственной техники 
4 

TKSN/ONTS 

3303 

Техникалық құралдардың сенімділік негіздері /Основы 

надежности технических средств 

КП/ 
ПД 

MShM/MZh 

3304 

Мал шаруашылығының механизациясы/Механизация 

животноводства 

4 
MShTM/TMZ

h 3304 

Мал шаруашылығындағы технология және 

механикаландыру/ Технология и механизация в 
животноводстве 
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КП/ 
ПД 

OMShOKOA

TM/TMPPRZ

h 3305 

Өсімдік және мал шаруашылығының өнімдерін қайта  

өндеуге  арналған технологиялық машиналар/ 

Технологические машины для переработки продукции 

растениеводства и животноводства 
4 

STZh/TOO 

3305 

Саланың технологиялық жабдығы/ Технологическое 

оборудование отрасли 

«Ауыл шаруашылығын механикаландыру» білім беру траекториясы / Образовательная 

траектория «Механизация сельского хозяйства» 
17 

БП/ 
БД 

Ауылшаруашылық  

техникасы/ 

Сельскохозяйственн

ая техникa 

AZhK/ZK/CH 

2225 

Астық жинайтын комбайндар/Зерноуборочные 

комбайны/ Combine harvesters 
5 

ZhM/UM 

2225 
Жинау машиналар/Уборочные машины 

КП/ 

ПД 

ATB/NST 
3303 

Ауылшаруашылық техникасының беріктігі/ 
Надежность сельскохозяйственной техники 

4 
TKSN/ONTS 

3303 

Техникалық құралдардың сенімділік негіздері /Основы 

надежности технических средств 

КП/ 
ПД 

AATEEZh/EE

SAST 3304 

Автотракторлы ауылшаруашылық техникасының 

электрикалық және электрондық 

жүйелері/Электрические и электронные системы 

автотракторной сельскохозяйственной техники 4 

AShTEZhZhP/

EREST 3304 

Ауыл шаруашылық техникасының электр жабдықтау 

жөндеуі және пайдалану /Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования  сельхозяйственной техники 

КП/ 
ПД 

OMShOKOA

TM/TMPPRZ

h 3305 

Өсімдік және мал шаруашылығының өнімдерін қайта  

өндеуге  арналған технологиялық машиналар/ 

Технологические машины для переработки продукции 

растениеводства и животноводства 
4 

STZh/TOO 

3305 

Саланың технологиялық жабдығы/ Технологическое 

оборудование отрасли 

 



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

 

Цикл Модулі / Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически

х кредитов 

7 СЕМЕСТР 20 

7.1 триместр/ 7.1 триместр  

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

«Агротехникалық сервис» білім беру траекториясы / Образовательная траектория 

«Агротехнический сервис 
20 

КП/ 

ПД 

Саланың 

технологиялық 

жабдығы/Технологи
ческое 

оборудование 

отрасли 

ATZh/RST 

4308 

Ауылшаруашылық техникасын жөндеу/Ремонт 

сельскохозяйственной техники 

5 
ATTKZh/RTS

SN 4308 

Ауыл шаруашылыққа тағайындалған техникалық 

құралдарды жөндеу /Ремонт технических средств 

сельскохозяйственного назначения 

КП/ 
ПД 

Агрокешендегі 

техникалық қызмет 

көрсету 

/Технический 

сервис в 

агропромышленном 

комплексе 

ATKK/TSAP

K 4309 

Агрокешендегі техникалық қызмет көрсету 

/Технический сервис в агропромышленном комплексе 

5 
TKKShTDZh/

TODZT 4309 

Техникалық қызмет көрсету, шетелдік техникаға 

диагностика жасау/Техническое обслуживание, 

диагностирование зарубежной техники 

КП/ 
ПД 

Автотракторлы 

ауылшаруашылық 

техникасының 
электрикалық және 

электрондық 

жүйелері/Электриче

ские и электронные 

системы 

автотракторной 

сельскохозяйственн

ой техники 

AATEEZh/EE

SAST 3311 

Автотракторлы ауылшаруашылық техникасының 

электрикалық және электрондық 

жүйелері/Электрические и электронные системы 
автотракторной сельскохозяйственной техники 

5 

AShTEZhZhP/

EREST 3311 

Ауыл шаруашылық техникасының электр жабдықтау 

жөндеуі және пайдалану /Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования  сельхозяйственной техники 

КП/ 
ПД 

Агрокешендегі 

техникалық қызмет 

көрсету 

/Технический 
сервис в 

агропромышленном 

комплексе 

AKKOKTPZh

N/OPTPPP 

AK 4310 

Агроөндірістiк кешендегі қайта өңдіру 

кәсiпорындарының технологиялық процестерiн 

жобалау негiздерi/Основы проектирования 

технологических процессов перерабатывающих 
предприятий агропромышленного комплекса 

5 

AOKZh/PZP 

4310 

Астық өңдеу кәсіпорыңдарын жобалау 

/Проектирование зерноперерабатывающих 

предприятий 

«Ауыл шаруашылығын механикаландыру» білім беру траекториясы / Образовательная 

траектория «Механизация сельского хозяйства» 
20 

КП/ 
ПД 

Саланың 

технологиялық 

жабдығы/Технологи

ческое 

оборудование 

отрасли 

ATZh/RST 

4308 

Ауылшаруашылық техникасын жөндеу/Ремонт 

сельскохозяйственной техники 

5 
ATTKZh/RTS

SN 4308 

Ауыл шаруашылыққа тағайындалған техникалық 

құралдарды жөндеу /Ремонт технических средств 

сельскохозяйственного назначения 

КП/ 

ПД 

Агрокешендегі 

техникалық қызмет 

көрсету 

/Технический 
сервис в 

агропромышленном 

комплексе 

ATKK/TSAP

K 4309 

Агрокешендегі техникалық қызмет көрсету 

/Технический сервис в агропромышленном комплексе 

5 
TKKShTDZh/
TODZT 4309 

Техникалық қызмет көрсету, шетелдік техникаға 
диагностика жасау/Техническое обслуживание, 

диагностирование зарубежной техники 

КП/ 
ПД 

Автотракторлы 

ауылшаруашылық 

AShOPU/OPS

P 3311 

Ауылшаруашылық өндірістер процесстердің 

ұйымы/Организация процессов сельскохозяйственного 
5 
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техникасының 

электрикалық және 

электрондық 

жүйелері/Электриче

ские и электронные 
системы 

автотракторной 

сельскохозяйственн

ой техники 

производства 

TKKShTDZh/

TODZT 3311 

Техникалық қызмет көрсету, шетелдік техникаға 

диагностика жасау/Техническое обслуживание, 
диагностирование зарубежной техники 

КП/ 
ПД 

Агрокешендегі 

техникалық қызмет 

көрсету 

/Технический 

сервис в 

агропромышленном 

комплексе 

AKKOKTPZh

N/OPTPPP 

AK 4310 

Агроөндірістiк кешендегі қайта өңдіру 

кәсiпорындарының технологиялық процестерiн 

жобалау негiздерi/Основы проектирования 

технологических процессов перерабатывающих 

предприятий агропромышленного комплекса 
5 

AOKZh/PZP 

4310 

Астық өңдеу кәсіпорыңдарын жобалау 

/Проектирование зерноперерабатывающих 

предприятий 

7.2 квартал/ 7.2 квартал 16 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 5 

КП/ 

ПД 

Саланың 

технологиялық 
жабдығы/Технологи

ческое 

оборудование 

отрасли 

MP/MI 4302 Машина пайдалану/Машиноиспользование 5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

«Агротехникалық сервис» білім беру траекториясы / Образовательная траектория 

«Агротехнический сервис 
11 

КП/ 
ПД Саланың 

технологиялық 

жабдығы/ 
Технологическое 

оборудование 

отрасли 

OUMTZhAOS

KO/MTOPHP

SP 3306 

Өндiрiс үшiн механикаландырылған технологиялар 

және жабдықтар, ауылшаруашылық өнімін сақтау және 

қайта өндіру/ Механизированные технологии и 

оборудование для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственой продукции 
6 

AShM/MPSS 

3306 

Ауыл шаруашылығы шикізатын механикаландыру/ 

Механизация переработки сельскохозяйственного 

сырья 

КП/ 
ПД 

 AZhZhKE/ 
OBRAT 4307 

Автотрактор жабдықтардың жұмысын қамтамасыз ету/ 

Организация безопасности работы автотракторной 
техник 5 

ATOZhTN/OTP
RST 4307 

Ауылшаруашылық техникасын өндіру және  жөндеуi 

технологияларының негiздерi/ Основы технологии 
производства и ремонта сельскохозяйственной  техники 

«Ауыл шаруашылығын механикаландыру» білім беру траекториясы / Образовательная 

траектория «Механизация сельского хозяйства» 
11 

КП/ 
ПД 

Жобалау және 

модельдеу/ 

Проектирование и 

моделирование 

MShM/MZh 

4308 

Мал шаруашылығының механизациясы/Механизация 

животноводства 

6 
MShTM/TMZ

h 4308 

Мал шаруашылығындағы технология және 

механикаландыру/Технология и механизация в 

животноводстве 

КП/ 
ПД 

Саланың 
технологиялық 

жабдығы/Технологи

ческое 

оборудование 

отрасли 

OUMTZhAOS

KO/MTOPHP

SP 4307 

Өндiрiс үшiн механикаландырылған технологиялар 
және жабдықтар, ауылшаруашылық өнімін сақтау және 

қайта өндіру/Механизированные технологии и 

оборудование для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственой продукции 
5 

AShUM/MPS

S 4307 

Ауылшаруашылықтың шикізатын ұқсатуның 

механикаландыру/Механизация переработки 

сельскохозяйственного сырья 

8 СЕМЕСТР 
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ПП 
KPO/PPP  4405 Өндірістік / Производственная 10 

KPDa/PPPd  4406  Диплом алды/ Преддипломная 2 

Қорытынды аттестаттау /Итоговая аттестация 

ИА 

Қорытынды 

аттестаттау 

/Итоговая 

аттестация 

DZhZh/KEDT

/NZDR/PSKE 

4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді 

емтиханды дайындау және тапсыру / Написание и 

защита дипломной работы (проекта) /Подготовка и 

сдача комплексного экзамена  

12 
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ 

СИПАТТАМАСЫ / ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ЭЛЕКТИВ-

НЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1 6В08716 «Аграрлық техника және технология»  білім беру бағдарламасының 

сипаттамасы / Описание образовательной  программы  6В08716 «Аграрная техника и 

технология» 
 

Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін аталмыш сала бойынша 
жүзеге асыра алады: 

- әртүрлі ауылшаруашылық құрылымдарда (фирмалар, 

кәсіпорындар, шаруа қожалықтары); 

- машинотехнологиялық станцияларда (МТС); 

- өңдеу және энергожабдықтау кәсіпорындары, 

зауыттарда; 

- жобалау және конструкторлық ұйымдарда; 

- көліктік технологиялық машиналарды техникалық 

пайдалануды және сервистеуді ұйымдастыруда; 

- автопарктерде, 

- аудандық, облыстық және мемлекеттік ауыл 
шаруашылығын басқару органдарында 

(мемлекеттік қызмет); 

- тракторлар  мен ауылшаруашылық машиналарына 

техникалық қызмет көрсету және диагостикалаумен 

байланысты өнеркәсіптерде; 

- жобалау-конструкторлық ұйымдарда. 

Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в сфере: 

- различных сельхозформирований (фирмы, 

предприятия, крестьянские хозяйства); 

- машинотехнологических станций (МТС); 

- перерабатывающих и снабжающих предприятий и 

заводов; 

- проектных и конструкторских организаций; 

- организаций технической эксплуатации и сервиса 

транспортно-технологических машин; 
- автопарков; 

- районных, областных и республиканских органов 

управления сельским хозяйством (госслужба); 

- производства, связанного с эксплуатацией, 

обслуживанием и диагностикой тракторов и 

сельскохозяйст-венных машин; 

- проектно-конструкторской документации. 

Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности 

Түлектің кәсіби қызметінің объектілері: 

-өсімдік және мал шаруашылықтары өнімдерін өндіру, 

сақтау, тасымалдау және өңдеуге арналған машиналық 
технологиялар мен машиналар кешендері; 

-агротехнологиялық машиналар мен жабдықтарға тех-

никалық қызмет көрсету технологиялары мен құрал-

дары; 

-өсімдік және мал шаруашылықтары қалдықтарын 

экологиялық таза залалсыздандыру жүйелері; 

-өсімдік және мал шаруашылықтары өнімдерін дайын-

дау және өңдеудің табиғат қорғау талаптарына сай тех-

нологиялар; 

-өсімдік және мал шаруашылықтары өнімдерін өндіру-

ге, сақтауға және өңдеуге арналған машиналар, қон-
дырғылар, аппараттар, аспаптар мен құралдар; 

-фермерлік шаруашылықтар және шаруа қожалықтары; 

-агроөнеркәсіптік техника пайдаланатын және сер-

вистік қызмет көрсететін шаруашылықтар, ұжымдар 

мен кәсіпорындар 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

- машинные технологии и комплексы машин для 

производства, хранения, транспортировки и 
переработки продукции растениеводства  

животноводства, 

- технологии и средства технического обслуживания 

агротехнологических машин, машин и оборудований; 

- экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства; 

- природоохранные технологии заготовки и 

переработки продукции растениеводства и  

животноводства; 

- машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для производства, хранения и 
переработки продукции растениеводства, 

животноводства; 

- фермерские и крестьянские хозяйства; 

- хозяйства, организации и предприятия, 

специализирующиеся на эксплуатации и сервисном 

обслуживании агропромышленной техники. 
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Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности 

Түлектің кәсіби қызметінің пәні болып табылады: 

- ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу және сақтау 

үрдістерінің машиналары және аппаратары; 

- жылыжай және қойма шаруашылықтары; 

- мал шаруашылығындағы жабдықтар, көтеру-тасы-

малдау құралдары, ауылшаруашылық және мелио-

ративтік машиналар, комбайндар, автомобильдер; 

- тракторлар  мен ауылшаруашылығы машиналарына 

техникалық қызмет көрсету және диагостикалау; 
- жобалау - конструкторлық мекемелер; 

-сервистік қызмет көрсету, пайдалану қызметтері мен 

орталықтары 

Предметами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

- оборудование для животноводства, подъемно-транс-

портные средства, сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины, комбайны, автомобили; 

- эксплуатация, техобслуживание и диагностика 

тракторов и сельхозмашин; 

- машины и аппараты процессов первичной 

переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

- тепличные и складские хозяйства; 
- проектно-конструкторские организации; 

- центры и службы эксплуатации и  сервисного 

обслуживания; 

- научная и проектно-конструкторская документация. 

Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности 

Кәсіби қызмет түрлері: 

- өндірістік-техникалық; 

- ұйымдастыру-басқарушылық, 

- сервистік пайдалану; 

- тәжірибелік –зерттеушілік; 

есептік-жобалық; 

- қазіргі заман техникасын пайдалану жәнеоларға 

техникалық қызмет көрсету, өңделетін шикізаттың 
бастапқы сапасын бақылауды, өңделудегі өнімнің 

жәнетехнологиялық үрдіс параметрлерін өндірістік 

бақылауды іске асыру; 

- ауыл шаруашылығының, қайт өңдеу кәсіпорындар-

ының қалдықтарын пайдалану және залалсыздандыру. 

Видами профессиональной деятельности могут быть: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- экспериментально-исследовательская; 

- расчетно-проектная; 

- эксплуатация и техническое обслуживание современной 

техники, осуществление входного контроля качества 
сырья, производственного контроля перерабатываемой 

продукции и параметров технологических процессов; 

- эксплуатация и утилизация отходов сельского хо-

зяйства и перерабатывающих предприятий. 

 
2.2 5В080600 «Аграрлық техника және технология» мамандығы бойынша білім 

беру бағдарламасының сипаттамасы. «Агротехникалық сервис» - траекториясы / 

Описание образовательной  программы по специальности 5В080600 «Аграрная техника 

и технология». Траектория - «Агротехнический сервис» 

 
Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін аталмыш сала бойынша 

жүзеге асыра алады: 

- әртүрлі ауылшаруашылық құрылымдарда (фирмалар, 

кәсіпорындар, шаруа қожалықтары); 

- машинотехнологиялық станцияларда (МТС); 

- әлеуметтік кәсіпкерлік кешендеде (ӘКК), 
- өңдеу және энергожабдықтау кәсіпорындары, 

зауыттарда; 

- жобалау және конструкторлық ұйымдарда; 

- көліктік технологиялық машиналарды техникалық 

пайдалануды және сервистеуді ұйымдастыруда; 

- автопарктерде, 

- аудандық, облыстық және мемлекеттік ауыл 

шаруашылығын басқару органдарында 

(мемлекеттік қызмет); 

- тракторлар  мен ауылшаруашылық машиналарына 

техникалық қызмет көрсету және диагостикалаумен 

байланысты өнеркәсіптерде; 

- жобалау-конструкторлық ұйымдарда. 

Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в сфере: 

- различных сельхозформирований (фирмы, 

предприятия, крестьянские хозяйства); 
- машинотехнологических станций (МТС); 

- социально-предпринимательских комплексов (СПК); 

- перерабатывающих и снабжающих предприятий и 

заводов; 

- проектных и конструкторских организаций; 

- организаций технической эксплуатации и сервиса 

транспортно-технологических машин; 

- автопарков; 

- районных, областных и республиканских органов 

управления сельским хозяйством (госслужба); 

- производства, связанного с эксплуатацией, 

обслуживанием и диагностикой тракторов и 
сельскохозяйст-венных машин; 

- проектно-конструкторской документации. 

Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности 
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Түлектің кәсіби қызметінің объектілері: 

-өсімдік және мал шаруашылықтары өнімдерін өндіру, 

сақтау, тасымалдау және өңдеуге арналған машиналық 

технологиялар мен машиналар кешендері; 

-агротехнологиялық машиналар мен жабдықтарға тех-
никалық қызмет көрсету технологиялары мен құрал-

дары; 

-өсімдік және мал шаруашылықтары қалдықтарын 

экологиялық таза залалсыздандыру жүйелері; 

-өсімдік және мал шаруашылықтары өнімдерін дайын-

дау және өңдеудің табиғат қорғау талаптарына сай тех-

нологиялар; 

-өсімдік және мал шаруашылықтары өнімдерін өндіру-

ге, сақтауға және өңдеуге арналған машиналар, қон-

дырғылар, аппараттар, аспаптар мен құралдар; 

-фермерлік шаруашылықтар және шаруа қожалықтары; 

-агроөнеркәсіптік техника пайдаланатын және сер-
вистік қызмет көрсететін шаруашылықтар, ұжымдар 

мен кәсіпорындар 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

- машинные технологии и комплексы машин для 

производства, хранения, транспортировки и 

переработки продукции растениеводства  

животноводства, 
- технологии и средства технического обслуживания 

агротехнологических машин, машин и оборудований; 

- экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства; 

- природоохранные технологии заготовки и 

переработки продукции растениеводства и  

животноводства; 

- машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства, 

животноводства; 

- фермерские и крестьянские хозяйства; 
- хозяйства, организации и предприятия, 

специализирующиеся на эксплуатации и сервисном 

обслуживании агропромышленной техники. 

Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности 

Түлектің кәсіби қызметінің пәні болып табылады: 

- ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу және сақтау 

үрдістерінің машиналары және аппаратары; 

- жылыжай және қойма шаруашылықтары; 

- мал шаруашылығындағы жабдықтар, көтеру-тасы-

малдау құралдары, ауылшаруашылық және мелио-

ративтік машиналар, комбайндар, автомобильдер; 
- тракторлар  мен ауылшаруашылығы машиналарына 

техникалық қызмет көрсету және диагостикалау; 

- жобалау - конструкторлық мекемелер; 

-сервистік қызмет көрсету, пайдалану қызметтері мен 

орталықтары 

Предметами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

- оборудование для животноводства, подъемно-транс-

портные средства, сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины, комбайны, автомобили; 

- эксплуатация, техобслуживание и диагностика 

тракторов и сельхозмашин; 

- машины и аппараты процессов первичной 

переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции; 

- тепличные и складские хозяйства; 

- проектно-конструкторские организации; 

- центры и службы эксплуатации и  сервисного 

обслуживания; 

- научная и проектно-конструкторская документация. 

Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности 

Кәсіби қызмет түрлері: 

- өндірістік-техникалық; 

- ұйымдастыру-басқарушылық, 

- сервистік пайдалану; 

- тәжірибелік –зерттеушілік; 

есептік-жобалық; 
- қазіргі заман техникасын пайдалану жәнеоларға 

техникалық қызмет көрсету, өңделетін шикізаттың 

бастапқы сапасын бақылауды, өңделудегі өнімнің 

жәнетехнологиялық үрдіс параметрлерін өндірістік 

бақылауды іске асыру; 

- ауыл шаруашылығының, қайт өңдеу кәсіпорындар-

ының қалдықтарын пайдалану және залалсыздандыру. 

Видами профессиональной деятельности могут быть: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- экспериментально-исследовательская; 

- расчетно-проектная; 
- эксплуатация и техническое обслуживание современной 

техники, осуществление входного контроля качества 

сырья, производственного контроля перерабатываемой 

продукции и параметров технологических процессов; 

- эксплуатация и утилизация отходов сельского хо-

зяйства и перерабатывающих предприятий. 

«Агротехникалық сервис» білім беру траекториясы бойынша оқыту барысында түлек міндеті  / 

По итогам обучения в рамках образовательной траектории «Агротехнический сервис» выпускник должен 

білуі керек: 

- табиғатта болатын үрдістер мен құбылыстар; 

- танымның қазіргі ғылыми әдістері; 

- этикалық және құқықтық нормалар; 

- қазіргі құқықтық-нормалық актілер жүйесі 
- қоршаған ортаны қорғау шаралары; 

- ауыл шаруашылығы техникасын; 

знать: 

- процессы и явления, происходящие в природе; 

- современные научные методы познания; 

- этические и правовые нормы; 

- современную систему нормативно-правовых актов, 
- меры по защите окружающей среды; 

- сельскохозяйственную технику; 
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- ауылшаруашылығы саласы өнімдерін өндіру, өңдеу 

мекемелеріндегі технологиялық жабдықтарды қиюлас-

тыру тәсілдерін және техникалық сервис ережелерін; 

- компьютерлік техниканы және оны ауыл шаруа-

шылығы мекемелері және сервистік орталықтарының 

жобасын жасауда пайдалану амалдарын; 
- өндірістік циклда шикізат және дайын өнім сапасын 

бақылау ережелерін; 

- аграрлық білімнің даму стратегиясын, жаратылыс-

тану ғылымдарының қазіргі заманғы даму бағыттарын; 

- гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық және жара-

тылыстану ғылымдарының саласының негізгі қағи-

даларын; 

- ауыл шаруашылығының техникалары мен жабдық-

тарын пайдалануға және сервистік қызмет көрсетуге  

отын знергетикалық ресурстар шығынын азайту жол-

дарын; 

- ауыл шаруашылығының техникалары мен жабдық-
тарына сервистік қызмет көрсету жүйелерін; 

- агроөнеркәсіп кешендерінің техникалары мен жаб-

дықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

түрлерін; 

- қазіргі замандық шет елдік ауыл шаруашылық 

техникаларына сервистік қызмет көрсетуді. 

- способы наладки технологического оборудования 

предприятий по производству и первичной переработке 

продукции отрасли, а также правила технического 

сервиса; 

- компьютерную технику и способы использования ее в 

разработке проектов сельскохозяйственных 
предприятий и сервисных центров; 

- правила контроля качества сырья и готовой 

продукции производственного цикла; 

- стратегию инженерного образования, современных 

направлений развития естественных наук; 

- основные положения в области гуманитарных, со-

циально-экономических и естественных наук; 

- пути снижения затрат на эксплуатацию и сервисное 

обслуживание сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

- систему сервисного обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 
- виды технического обслуживания и ремонта техники 

агропромышленного комплекса; 

- сервисное обслуживание зарубежной сельскохозяйст-

венной техники. 

меңгеруі керек: 

- қоршаған ортаны басқару; 

- өзінің уақыты мен еңбегін ұйымдастыру; 

- кәсіби салада нәтижелерді болжау арқылы мақсат пен 

тапсырма қоя білу; 

- шешім қабылдау және мәселені шешу; 
-оқытудың стратегиясын құру; 

-белгілі бір нәрсеге өзінің қатынасын білдіру және 

негіздеу; 

- топта жұмыс жасау, өзіне әлеуметтік және этикалық 

міндеттерді жүктеу; 

- ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеудің 

жарақтандырылған және электрлендірілген техноло-

гияларын жобалауға; 

- өсімдік, мал шаруашылықтары өнімдерін өндіру 

және өңдеу бойынша жұмыстарды бақылауға; 

- жаһандық және аймақтық деңгейде экологиялық 
үрдістерді және оның мәселелерін талдау және бағалау; 

- өндірістік-технологиялық, әлекметтік және ұйым-

дық-басқару мәселелерін бағалау және шешу барысын-

да іргелес жаратылыстану пәндердің тәсілдерін қол-

дану; 

- үлкен жобалармен және командамен жұмыс жасау; 

- бугалтерлік есепті және салық салуды жүргізе алуы; 

- жалпы және арнайы орта білім беретін оқу 

орындарында оқу үрдісін және тұрғындардың түрлі 

әлеуметтік топтарын оқытуды ұйымдастыруды, 

- кәсіптік лексиканы білуге және өз қызметінде оны 

дұрыс пайдалана алуы; 
өзінің кәсіптік қызмет саласындағы отандық және шет 

елдік арнаулы әдебиеттерді және басқа ғылыми 

техникалық ақпараттарды оқуы; 

- агроөнеркәсіп кешендерінің техникалары мен жаб-

дықтарына сервистік қызмет көрсетіп жұмысқа 

дайындауды; 

- ауыл шаруашылығының техникалары мен жабдық-

уметь: 

- организовать свое время и труд; 

- ставить цели и задачи в профессиональной сфере с 

прогнозированием результатов; 

- принимать решения и разрешать проблемы; 

- выстраивать стратегии обучения; 
- выражать и мотивировать свое отношение к чему-либо; 

- работать в группе, принимать на себя социальные и 

этические обязательства; 

- применять механизированные технологии 

производства и первичной переработки продукции 

сельского хозяйства; 

- контролировать работы по производству и первичной 

переработке продукции растениеводства и 

животноводства; 

- анализировать и оценивать глобальные и 

региональные процессы и проблемы; 
- использовать методы смежных естественнонаучных 

дисциплин при оценке и решении производственно-

технологических, социальных, организационно-

управленческих задач; 

- работать в команде  над прорывными проектами; 

- собирать и анализировать материалы для оценки 

эффективности функционирования агроформирований; 

- вести бухгалтерский учет и осуществлять расчеты по 

налогообложению; 

- организовать учебный процесс в средних и 

специальных учебных заведениях и обучение 

различных групп населения; 
- грамотно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; 

- изучать специальную литературу и другую научно-

техническую информацию, достижения отечественной и 

зарубежной науки и техники в области своей 

профессиональной деятельности; 

- проводить сервисное обслуживание  подготовку к 
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2.3 5В080600 «Аграрлық техника және технология» мамандығы бойынша білім беру 

бағдарламасының сипаттамасы. «Ауыл шаруашылығын механикаландыру» - 

траекториясы / Описание образовательной программы по специальности 5В080600 

«Аграрная техника и технология». Траектория - «Механизация сельского хозяйства» 

 

тарына уақытылы  және тиімді техникалық қызмет 

көрсетуді және жөндеуді; 

- сервистік орталықтардың жұмысын қажетті 

шығындарды ескеріп жоспарлау және ұйымдастыруды; 

- сервистік орталықтардың жұмыс сапасын, энергия 

шығынын, уақытылы орындалуын нормалау бойынша 
тәжірибелік нұсқаулар құрастыруды; 

- сервистік қызмет көрсетуді тиімді пайдалану 

бойынша жаңа әдістер  мен технологиялар енгізуді. 

работе техники и оборудования агропромышленного 

комплекса; 

- своевременно и эффективно проводить техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

- планировать и организовывать работу сервисных 
центров с учетом необходимых экономических затрат; 

- разрабатывать практические рекомендации по 

нормированию качества работ, затрат энергии, 

своевременного выполнения работ сервисных центров; 

- внедрять новые методы и технологии по 

рациональному использованию сервисного 

обслуживания. 

дағдысы болуы керек: 

- табиғатты тануда ғылыми әдістерді қолдану; 

- ойлаудың жоғары мәдениеттілігі; 

- әртүрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешім 
қабылдауға дайын болу; 

- әртүрлі ақпарат көздерінен ақпарат алып қолдана білу 

- сыни тұрғыдан ойлап сынау мүмкіндігі; 

- өсімдік және м ал шаруашылығы мекемелерінің 

жұмысын ұйымдастыру, жаңа энергия мен ресурсты 

үнемдеуіш технолгияларды қолдану; 

- ауыл шаруашылығында және өңдеу мекемелерінде 

кешенді механикаландыруды ұйымдастыру бойынша; 

- ой мәдениетіне ие болу, оның жалпы заңдылықтарын 

білу, жазбаша және ауызша өз пікірін жеткізе алу; 

- оқу және әлеуметтік қатынас тәсілдерін меңгеруге; 
- еліміздің ұлттық қауіпсіздігінің құраушысы ретінде 

ҚР азық түлік қауіпсіздігін түсінуге; 

- инженерлік тәжірибелік зерттеулер жүргізу; 

- қазіргі замандық ақпаратты өңдеу және қабылдау 

құралдарын меңгеруге; 

- ауыл шаруашылық техникаларын пайдалану 

бойынша нұсқауларды орындау; 

- техникалық оқу құралдарын және компьютерлік 

технологияны меңгеру; 

- техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыру; 
- өнімділігі жоғары сервистік жүйе жобалау және 

құрастыру; 

- сервистік қызмет көрсетудің қазіргі заман және 

жетілдірілген әдістерін пайдалану; 

- пайдалануға және сервистік қызмет көрсетуге кешенді 

қөзқарасты ұйымдастыру 

иметь навыки: 

- использования научных методов познания природы; 

- высокой культуры мышления; 

- готовности принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений; 

- способности извлекать и использовать информацию из 
различных источников; 

- способности к критическому мышлению и 

самокритике; 

- организации работ в растениеводческих и 

животноводческих предприятиях, применения новых 

энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- организации комплексной механизации в сельском 

хозяйстве и перерабатывающих предприятиях; 

- владения культурой мышления, умение в письменной 

и устной речи (на ностранном языке) правильно 

излагать свои мысли; 
- владения способами учебной и социальной 

коммункации; 

- осозновать продовольственную безопасность РК как 

составную часть национальной безопасности страны; 

- выполнения инженерных практических исследований; 

- владения современными средствами обработк и 

полученя информаци; 

- выработки рекомендаций по улучшеню 

использования сельскохозяйственной техники; 

- владения техническими средствами обучения и 

компьютерной технологией; 
- организации работ по техническому обслуживанию и 

ремонту; 

- проектирования и создания высокоэффективной 

сервисной системы; 

-  применения передовых и современных методов 

сервисного обслуживания; 

- организации комплексного подхода к эксплуатации и 

сервисному обслуживанию. 

Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін аталмыш сала бойынша 

жүзеге асыра алады: 

- әртүрлі ауылшаруашылық құрылымдарда (фирмалар, 

Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в сфере: 

- различных сельхозформирований (фирмы, 
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кәсіпорындар, шаруа қожалықтары); 

- машинотехнологиялық станцияларда (МТС); 

- әлеуметтік кәсіпкерлік кешендеде (ӘКК), 

- өңдеу және энергожабдықтау кәсіпорындары, 

зауыттарда; 

- жобалау және конструкторлық ұйымдарда; 
- көліктік технологиялық машиналарды техникалық 

пайдалануды және сервистеуді ұйымдастыруда; 

- автопарктерде, 

- аудандық, облыстық және мемлекеттік ауыл 

шаруашылығын басқару органдарында 

(мемлекеттік қызмет); 

- ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу және сақтау 

үрдістерінің машиналары және аппаратарымен; 

- қойма шаруашылықтарынмен; 

- мал шаруашылығындағы жабдықтармен; 

- ауылшаруашылық машиналары, комбайндары, 

тракторлары мен автомобильдерімен байланысты 
өнеркәсіптерде 

предприятия, крестьянские хозяйства); 

- машинотехнологических станций (МТС); 

- социально-предпринимательских комплексов (СПК); 

- перерабатывающих и снабжающих предприятий и 

заводов; 

- проектных и конструкторских организаций; 
- организаций технической эксплуатации и сервиса 

транспортно-технологических машин; 

- автопарков; 

- районных, областных и республиканских органов 

управления сельским хозяйством (госслужба); 

- оборудования для животноводства; 

- сельскохозяйственных машин, комбайнов, тракторов 

и автомобилей. 

- производства, связанного с машинами и аппаратами 

первичной переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

- складских хозяйств. 

Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности 

Түлектің кәсіби қызметінің объектілері: 

- өсімдік және мал шаруашылықтары өнімдерін 

өндіру, сақтау, тасымалдау және өңдеуге арналған 

машиналық технологиялар мен машиналар кешендері; 

- агротехнологиялық машиналар мен жабдықтарға 

техникалық қызмет көрсету технологиялары мен 

құралдары; 

- өсімдік және мал шаруашылықтары қалдықтарын 

экологиялық таза залалсыздандыру жүйелері; 

- өсімдік және мал шаруашылықтары өнімдерін 
дайындау және өңдеудің табиғат қорғау талаптарына 

сай технологиялар; 

- өсімдік және мал шаруашылықтары өнімдерін 

өндіруге, сақтауға және өңдеуге арналған машиналар, 

қондырғылар, аппараттар, аспаптар мен құралдар; 

- фермерлік шаруашылықтар және шаруа қожалық-

тары; 

- жобалаумен айналысатын; 

- агроөнеркәсіптік техника жасайтын, пайдаланатын және 

жеткізетін шаруашылықтар, ұжымдар мен кәсіпорындар 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

- машинные технологии и комплексы машин для 

производства, хранения, транспортировки и 

переработки продукции растениеводства  

животноводства, 

- технологии и средства технического обслуживания 

агротехнологических машин, машин и оборудований; 

- экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства; 

- природоохранные технологии заготовки и 
переработки продукции растениеводства и  

животноводства; 

- машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства, 

животноводства; 

- фермерские и крестьянские хозяйства; 

- хозяйства, организации и предприятия, 

специализирующиеся на проектировании, 

использовании, ремонте, поставке и монтаже 

механизированной сельскохозяйственной техники. 

Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности 

Түлектің кәсіби қызметінің пәні болып табылады: 

 ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу және сақтау 

үрдістерінің машиналары және аппаратары; 

 жылыжай және қойма шаруашылықтары; 

 мал шаруашылығындағы жабдықтар, көтеру-

тасымалдау құралдары, ауылшаруашылық және мелио-

ративтік машиналар, комбайндар, автомобильдер; 

 тракторлар мен ауылшаруашылығы машиналарына 

техникалық қызмет көрсету және диагостикалау; 

 жобалау - конструкторлық мекемелер; 

 агроөнеркәсіптік кешендерінің машиналары мен 

жабдықтары, 

 ғылыми және жобалау-конструкторлық құжаттар 

Предметами профессиональной деятельности 
выпускника являются: 

- оборудование для животноводства, подъемно-

транспортные средства, сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины, комбайны, автомобили; 

- эксплуатация, техобслуживание и диагностика 

тракторов и сельхозмашин; 

- машины и аппараты процессов первичной 

переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

- тепличные и складские хозяйства; 

- проектно-конструкторские организации; 

- машины и механизированное оборудование 
агропромышленного комплекса. 

Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности 

 Кәсіби қызмет түрлері: 

 өндірістік-техникалық; 

Видами профессиональной деятельности могут быть: 

- производственно-технологическая; 
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 ұйымдастыру-басқарушылық, 

 сервистік пайдалану; 

 тәжірибелік –зерттеушілік; 

 есептік-жобалық; 

 өсімдік, мал шаруашылығы өнімін өндіруді, оны сақ-

тау және ұқсату мақсатында машина және машиналар 
жүйесін таңдау, ауылшаруашылық техникасын, техно-

логиялық жабдықтарын тиімді пайдалануды ұйым-

дастыру; 

  электрленген технологиялық процестердің жұмыс 

режімдерін және берілген параметрлерін қамтамасыз 

ету, тірі биологиялық объектілермен тікелей әрекет-

тесетін машиналар мен жабдықтарды монтаждау және 

баптау. 

- организационно-управленческая; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- экспериментально-исследовательская; 

- расчетно-проектная; 

- выбор машин и их комплексов, организация 

высокоэффективного использования 
сельскохозяйственной техники, технологического 

оборудования при производстве, переработке и хранении, 

механизация производства и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства;   

- монтаж, наладка машин и оборудования, 

непосредственно контактируемых с живыми 

биологическими объектами, поддержание режимов их 

работы и заданных параметров механизированных 

технологических процессов.   

«Ауыл шаруашылығын механикаландыру» білім беру  траекториясы бойынша оқыту барысында түлек 

міндеті  / По итогам обучения в рамках образовательной  траектории  «Механизация сельского хозяйства» 

выпускник должен 

білуі керек: 

- табиғатта болатын үрдістер мен құбылыстар; 
- танымның қазіргі ғылыми әдістері; 

- этикалық және құқықтық нормалар; 

- қазіргі құқықтық-нормалық актілер жүйесі 

- қоршаған ортаны қорғау шаралары; 

- ауыл шаруашылығы техникасын; 

- ауылшаруашылығы саласы өнімдерін өндіру, өңдеу 

мекемелеріндегі технологиялық жабдықтарды қиюлас-

тыру тәсілдерін және техникалық сервис ережелерін; 

- компьютерлік техниканы және оны ауыл шаруа-

шылығы мекемелері және сервистік орталықтарының 

жобасын жасауда пайдалану амалдарын; 
- өндірістік циклда шикізат және дайын өнім сапасын 

бақылау ережелерін; 

- аграрлық білімнің даму стратегиясын, жаратылыс-

тану ғылымдарының қазіргі заманғы даму бағыттарын; 

- гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық және 

жаратылыстану ғылымдарының саласының негізгі 

қағидаларын; 

- отын знергетикалық ресурстар шығынын, машина 

трактор агрегатының топыраққа қоршаған ортаға, 

адамдардың денсаулығына зиянды әсерін азайту 

жолдарын; 
- агроөнеркәсіп кешендерінің техникалары мен 

жабдықтарының құрылысын және орналастыруын; 

- ауыл шаруашылығының техникалары мен жабдық-

тарының жұмыс жасау принципы; 

- қазіргі замандық шет елдік ауыл шаруашылық 

техникаларын. 

знать: 
- процессы и явления, происходящие в природе; 

- современные научные методы познания; 

- этические и правовые нормы; 

- современную систему нормативно-правовых актов, 

- меры по защите окружающей среды; 

- сельскохозяйственную технику; 

- способы наладки технологического оборудования 

предприятий по производству и первичной переработке 

продукции отрасли, а также правила технического 

сервиса; 

- компьютерную технику и способы использования ее в 
разработке проектов сельскохозяйственных 

предприятий и сервисных центров; 

- правила контроля качества сырья и готовой 

продукции производственного цикла; 

- стратегию инженерного образования, современных 

направлений развития естественных наук; 

- основные положения в области гуманитарных, со-

циально-экономических и естественных наук; 

- принцип работы сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

- устройство и монтаж техники и оборудования 

агропромышленного комплекса; 
- пути снижения затрат топливно-энергетических 

ресурсов, отрицательного воздействия МТА на почву и 

окружающую среду, на здоровье населения; 

- современную зарубежную сельскохозяйственную 

технику. 

меңгеруі керек: 

- қоршаған ортаны басқару; 

- өзінің уақыты мен еңбегін ұйымдастыру; 

- кәсіби салада нәтижелерді болжау арқылы мақсат пен 

тапсырма қоя білу; 

- шешім қабылдау және мәселені шешу; 

-оқытудың стратегиясын құру; 
-белгілі бір нәрсеге өзінің қатынасын білдіру және 

негіздеу; 

- топта жұмыс жасау, өзіне әлеуметтік және этикалық 

міндеттерді жүктеу; 

- ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеудің 

уметь: 

- организовать свое время и труд; 

- ставить цели и задачи в профессиональной сфере с 

прогнозированием результатов; 

- принимать решения и разрешать проблемы; 

- выстраивать стратегии обучения; 

- выражать и мотивировать свое отношение к чему-либо; 
- работать в группе, принимать на себя социальные и 

этические обязательства; 

- применять механизированные технологии произ-

водства и первичной переработки продукции сельского 

хозяйства; 



 

Элективті пәндер каталогы                                                                                    
Каталог элективных дисциплин 

 

 24 

жарақтандырылған және электрлендірілген 

технологияларын жобалауға; 

- өсімдік, мал шаруашылықтары өнімдерін өндіру 

және өңдеу бойынша жұмыстарды бақылауға; 

- жаһандық және аймақтық деңгейде экологиялық 

үрдістерді және оның мәселелерін талдау және бағалау; 
- өндірістік-технологиялық, әлекметтік және ұйым-

дық-басқару мәселелерін бағалау және шешу 

барысында іргелес жаратылыстану пәндердің 

тәсілдерін қолдану; 

- үлкен жобалармен және командамен жұмыс жасау; 

- бугалтерлік есепті және салық салуды жүргізе алуы; 

- жалпы және арнайы орта білім беретін оқу 

орындарында оқу үрдісін және тұрғындардың түрлі 

әлеуметтік топтарын оқытуды ұйымдастыруды, 

- кәсіптік лексиканы білуге және өз қызметінде оны 

дұрыс пайдалана алуы; 

- өзінің кәсіптік қызмет саласындағы отандық және 
шет елдік арнаулы әдебиеттерді және басқа ғылыми 

техникалық ақпараттарды оқуы; 

-жаңа ауыл шаруашылық техникалары мен жабдық-

тарын жинау және жөнге келтіруді; 

- ауыл шаруашылық техникалары мен жабдықтарын 

дұрыс және тиімді пайдалануды; 

- ауыл шаруашылық және қайта өңдеу жұмыстарын 

қажетті шығындарды ескеріп жоспарлау және ұйым-

дастыру; 

- машина трактор агрегатының жұмыс сапасын, 

энергия шығынын, ауыл шаруашылық жұмыстарының 
уақытылы орындалуын нормалау бойынша тәжірибелік 

нұсқаулар құрастыруды; 

- ғылыми зерттеулер ұйымдастырып және өткізу, 

машиналық агрегаттарды тиімді пайдалану бойынша 

жаңа әдістер  мен технологиялар енгізуді. 

- контролировать работы по производству и первичной 

переработке продукции растениеводства и 

животноводства; 

- анализировать и оценивать глобальные и 

региональные процессы и проблемы; 

- использовать методы смежных естественнонаучных 
дисциплин при оценке и решении производственно-

технологических, социальных, организационно-управ-

ленческих задач; 

- работать в команде  над прорывными проектами; 

- собирать и анализировать материалы для оценки 

эффективности функционирования агроформирований; 

- вести бухгалтерский учет и осуществлять расчеты по 

налогообложению; 

- организовать учебный процесс в средних и 

специальных учебных заведениях и обучение 

различных групп населения; 

- грамотно использовать в своей деятельности 
профессиональную лексику; 

- изучать специальную литературу и другую научно-

техническую информацию, достижения отечественной 

и зарубежной науки и техники в области своей 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять сборку и наладку новой 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- правильно и эффективно эксплуатировать 

сельскохозяйственную технику и оборудование; 

- планировать и организовывать работу 

сельскохозяйственных и первичных перерабатывающих 
предприятий с учетом необходимых экономических 

затрат; 

- разрабатывать практические рекомендации по 

нормированию качества работ механизированных 

агрегатов, затрат энергии, своевременного выполнения 

сельскохо-зяйственных работ; 

- организовать и  провести научные эксперименты, 

внедрять новые методы и технологии по 

рациональному использованию машинных агрегатов. 

дағдысы болуы керек: 

- табиғатты тануда ғылыми әдістерді қолдану; 

- ойлаудың жоғары мәдениеттілігі; 
- әртүрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешім 

қабылдауға дайын болу; 

- әртүрлі ақпарат көздерінен ақпарат алып қолдана білу 

- сыни тұрғыдан ойлап сынау мүмкіндігі; 

- өсімдік және мал шаруашылығы мекемелерінің жұ-

мысын ұйымдастыру, жаңа энергия мен ресурсты 

үнемдеуіш технолгияларды қолдану; 

- ауыл шаруашылығында және өңдеу мекемелерінде 

кешенді механикаландыруды ұйымдастыру бойынша; 

- ой мәдениетіне ие болу, оның жалпы заңдылықтарын 

білу, жазбаша және ауызша өз пікірін жеткізе алу; 

- оқу және әлеуметтік қатынас тәсілдерін меңгеруге; 
- еліміздің ұлттық қауіпсіздігінің құраушысы ретінде 

ҚР азық түлік қауіпсіздігін түсінуге; 

- инженерлік тәжірибелік зерттеулер жүргізу; 

- қазіргі замандық ақпаратты өңдеу және қабылдау 

құралдарын меңгеруге; 

- ауыл шаруашылық техникаларын пайдалану бойын-

ша нұсқауларды орындау; 

иметь навыки: 

- использования научных методов познания природы; 

- высокой культуры мышления; 
- готовности принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений; 

- способности извлекать и использовать информацию из 

различных источников; 

- способности к критическому мышлению и 

самокритике; 

- организации работ в растениеводческих и 

животноводческих предприятиях, применения новых 

энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- организации комплексной механизации в сельском 

хозяйстве и перерабатывающих предприятиях; 

- владения культурой мышления, умение в письменной 
и устной речи (на ностранном языке) правильно изла-

гать свои мысли; 

- владения способами учебной и социальной 

коммункации; 

- осозновать продовольственную безопасность РК как 

составную часть национальной безопасности страны; 

- выполнения инженерных практических исследований; 



 

Элективті пәндер каталогы                                                                                    
Каталог элективных дисциплин 

 

 25 

 

- техникалық оқу құралдарын және компьютерлік 

технологияны меңгеру; 

-ауыл шаруашылығында механикаландырылған жұмыс-

тарды ұйымдастыруға; 

- жоғары тиімді ауыл шаруашылық техникаларын 

жобалауға және жасауға; 
- қазіргі заманғы ауыл шаруашылық  техникасын тиімді 

пайдалану; 

- өнімділігі жоғары және үнемді агрегаттарды жинақ-

тау. 

- владения современными средствами обработк и 

полученя информаци; 

- выработки рекомендаций по улучшеню использо-

вания сельскохозяйственной техники; 

- владения техническими средствами обучения и 

компьютерной технологией; 
- организации механизированных работ в сельском хо-

зяйстве; 

- проектирования и создания эффективной 

сельскохозяйственной техники; 

- эффективного использования современной 

сельскохозяйственной техники; 

- комплектования высокопроизводительных и 

экономических агрегатов. 
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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: 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 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: 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 жизнедеятельнос-ти. 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 
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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: 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: Әлеуметтік ғылымдар және басқару 

 

 

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 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-практической среды 

Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 
Кафедра: Социальные науки и менеджмент 
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ETD 1112 Экология және тұрақты даму 

 

Пререквизиттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  
Оқу мақсаты: Білім және түсіну Биосфера компонентерінің негізгі заңдылық-тарының 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 
әрекетестігін тәжірибелік маңыздылығы. 

Оқыту нәтижесі: материалдар және экологиялық проблемалардың шешіміне арнал-ған 

тәжірибелердің нәтижелері қолдануға білу. ойлау мәдениетімен, қабылдауға қабілеттілік-пен ие болу, 
жалпылауға және хабар талдауына, мақсат орнатып қоюына және оның жетуі жолдарының 

таңдауына, замандас ғылым берік жайларының оқулық материал ұстауына қо-сулар 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 тагам технологиялары кафедрасы 

 

EUR 1112 Экология и устойчивое развитие 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: 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 
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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. 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: Әлеуметтік ғылымдар және менеджмент 

 

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. 
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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 жизненно-

практической среды. 
Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Социальные науки и менеджмент 

 

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. 

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 
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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 

 

AshOZhSL 1203 Ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізу және сақтау логистикасы 

 

Пререквизиттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Өсімдік және мал шаруашылығының өнімдерін қайта  өндеуге  арналған 
технологиялық машиналар, Өндiрiс үшiн механикаландырылған техноло-гиялар және жабдықтар, 

ауылшаруашылық өнімін сақтау және қайта өндіру 

Оқу мақсаты: Агроөнеркәсіптік кешендегі логистиканың негізгі және функционалды жүйелерін 

қамтамасыз ететін білім беру саласында білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Пән АӨК логистикасының тұжырымдамалық және әдіснамалық 

ережелерін, АӨК кәсіпорындарының логистикасының функционалдық салаларында материалдық 

ағындарды басқаруды оқытады. 
Оқыту нәтижесі: Білу керек: АӨК логистикалық жүйелеріндегі ағындар; Агроөнеркәсіптік 

кешендегі (АӨК) логистика концепциялары; АӨК логистикалық жүйелері; Қазақстан 

Республикасының Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі логистикалық тәсіл; АӨК логистикалық 
жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары; көліктік тасымалдау механизмі және оның Ұлттық 

экономика салаларымен өзара әрекеттесуі. Агрокультураларды тасымалдауды ұйымдастыру кезінде 

көлік түрін таңдай білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

LPHS 1203 Логистика поставок и хранения сельскохозяйственной продукции 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Технологические машины для переработки продукции растениеводства и 
животноводства, Механизированные технологии и оборудование для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственой продукции  

Цель изучения: формирование у обучающегося комплекса профессиональных компетенций в 

области знаний об основных и обеспечивающих функциональных системах логистики в 
агропромышленном комплексе. 

Краткое содержание курса: Дисциплина изучает концептульные и методологические положения 

логистики в АПК, управление материальными потоками в функциональных областях логистики 
предприятий АПК. 

Результаты обучения: Знать: потоки в логистических системах АПК; концепции логистики в 

агропромышленном комплексе (АПК); логистических систем в АПК; логистический подход в 

сельскохозяйственном производстве Республики Казахстан; основные направления 
совершенствования логистической системы АПК; механизм транспортных перевозок и её 

взаимодействия с отраслями национальной экономики. Уметь выбирать вида транспорта при 
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организации перевозок агрокультур. 
Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AKL 1203  Агроөнеркәсіптік кешендегі логистика/  

 

Пререквизиттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Өсімдік және мал шаруашылығының өнімдерін қайта  өндеуге  арналған 
технологиялық маши-налар  

Оқу мақсаты: кәсіпкерлік қызметтің ерекше түрі ретінде АӨК логистиканың қолданбалы теориясын 

меңгеру, АӨК ерекшелігін ескере отырып, логистикалық операцияларды жүргізудің практикалық 
дағдыларын оқыту және дамыту. 

Курстың қысқаша мазмұны: Пән ауыл шаруашылығындағы логистикалық тәсілдің ерекшеліктерін, 

ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, тарату, алмасу және қайта өңдеу салаларындағы 
экономикалық ағындарды, экономиканың аграрлық секторының логистикалық инфрақұрылымын 

оқытады. 

Оқыту нәтижесі: Білу керек: АӨК логистикалық жүйелеріндегі ағындар; Агроөнеркәсіптік 

кешендегі (АӨК) логистика концепциялары; АӨК логистикалық жүйелері; Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі логистикалық тәсіл; АӨК логистикалық 

жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары; көліктік тасымалдау механизмі және оның Ұлттық 

экономика салаларымен өзара әрекеттесуі. Агрокультураларды тасымалдауды ұйымдастыру кезінде 
көлік түрін таңдай білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

LAK 1203 Логистика в агропромышленном комплексе 

 

Пререквизиты: Школьный курс 
Постреквизиты: Технологические машины для переработки продукции растениеводства и 

животноводства 

Цель изучения: овладение прикладной теорией логистики в АПК как специфического вида 
предпринимательской деятельности, обучение и развитие практических навыков проведения 

логистических операций с учетом специфики АПК. 

Краткое содержание курса: Дисциплина изучает особенности логистического подхода в сельском 

хозяйстве, экономические потоки в сферах производства, распределения, обмена и переработки 
сельскохозяйственной продукции, логистическая инфраструктура аграрного сектора экономики. 

Результаты обучения: Знать: потоки в логистических системах АПК; концепции логистики в 

агропромышленном комплексе (АПК); логистических систем в АПК; логистический подход в 
сельскохозяйственном производстве Республики Казахстан; основные направления 

совершенствования логистической системы АПК; механизм транспортных перевозок и её 

взаимодействия с отраслями национальной экономики. Уметь выбирать вида транспорта при 
организации перевозок агрокультур. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

Gid 2207 Гидравлика 

 

Пререквизеттері: Математика; физика 

Постреквизиттері: Отын майлайтын материалдар және техника-лық сұйықтар 

Оқу мақсаты:Аэродинамикалық және гидравлика негізгі заңдары, гидравликалық машиналардың 

негізгі теориясы, олардың дизайны, жұмыс принципі және гидравликалық жүйелер мен гидро-

пневматикалық ұтымды жұмыс істеу әдістері. 

Курстың қысқаша мазмұны:Аэродинамикалық және гидравлика негізгі заңдары, гидравликалық 
машиналардың негізгі теориясы, олардың дизайны, жұмыс принципі және гидравликалық жүйелер 

мен гидропневматикалық ұтымды жұмыс істеу әдістері. 
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Оқыту нәтижесі: Гидравлика және аэродинамиканың негізгі заңдарын, гидравлика-лық 
машиналардың негізгі теориясын, олардың дизайнын, жұмыс принципін және гидрав-ликалық 

жүйелер мен гидро-пневматикалық ұтымды жұмыс істеу әдістерін білуі. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 
Кафедра:Көлік және сервис  

 

Gid 2207 Гидравлика 

 
Пререквизиты: Математика; физика. 

Постреквизиты: Топливо, смазочные материалы и технические жидкости, моделирование 

агроинженерных систем. 
Цель изучения. Обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 

практическим вопросам этой дисциплины. Приобрести прочные знания о гидравлике. 

Краткое содержание курса: Гидравлические машины, пневмоустановки. Расчет гидропривода 
копнителя, автоподъемников, станков. Расчет масляных насосов металлообрабатывающих. 

Результаты обучения: знать гидравлические машины, пневмоустановки. Понимать расчет 

гидропривода копнителя, автоподъемников, станков. Понимать расчет масляных насосов 

металлообрабатывающих. 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

GK 2207 Гидравликалық қондырғылары 

 

Пререквизеттері: Математика; физика. 

Постреквизиттері: Отын майлаутын материалдар және техникалық сұйықтар, агро-инженерлік 
жүйелерді модельдеу. 

Оқу мақсаты: Осы пәннің теориялық және практикалық мәселелері, бойынша студенттерді 

дайындаудың қажетті деңгейін қамтамасыз ету. Гидравликалық қондырғылары бойынша мықты 
білімдер алу керек. 

Курстың қысқаша мазмұны: Сұйықтықтар мен газдардың қасиеттерін, қозғалыс заңдары және 

газды сұйық тепе-теңдігі зерттеуі. Гидропневмопривод негіздері. Гидродина-миканың негіздері. 
Гидравликалық кедергілердің мінездемесі. Гидродинамикалық ағынының торы. Сұйықтық 

қозғалыста күш беретін әлеуеті. 

Оқыту нәтижесі: Сұйықтықтар мен газдардың қасиеттерін, қозғалыс заңдары және газды сұйық 

тепе-теңдігі, гидропневмопривод негіздерің білуі. 
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

GU 2207 Гидравлические установки 

 

Пререквизиты: Математика; физика. 
Постреквизиты: Топливо, смазочные материалы и технические жидкости, моделирование 

агроинженерных систем. 

Цель изучения. Обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 

практическим вопросам этой дисциплины. Приобрести прочные знания о гидравлических установках. 
Краткое содержание курса: Изучение свойств жидкости и газов, законы движения и равновесия 

жидкости газов, основы гидропневмопривода. Основы гидродинамики. Характеристика 

гидравлических сопротивлений. Гидродинамическая сетка потока. Силовой потенциал при движении 
жидкости. 

Результаты обучения: Знать свойства жидкости и газов, законы движения и равновесия жидкости 

газов, основы гидропневмопривода. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 
Кафедра: Транспорт и сервис 
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ZhTN 2208 Жылу техникасы негіздері 

 

Пререквизиттер: Математика, физика 

Постреквизиттер: Тракторлар және автомобильдер 

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 

 

OT 2208 Основы теплотехники 

 

Пререквизиты: Математика, физика 

Постреквизиты: Тракторы и автомобили 

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 

 

MKMT 2208 Материалтану. Конструкциялық материалдардың технологиясы  

 

Пререквизеттері:Сызба геометриясы және инженерлiк графика 

Постреквизиттері: Ауылшаруашылық машина жасау технологиясы 

Оқу мақсаты:Темір-көміртегі қорытпалардың жай-күй диаграммасы. Көміртекті болат. Легирленген 
болаттар. 

Арнайы тағайындау арналған болаттар мен қорытпалардың. Болат термиялық өңдеу теориясының 

негіздері. Болат пен шойынды термиялық және химия-термиялық өңдеудің технологиялық 
процестері. 

Курстың қысқаша мазмұны:Металдар туралы жалпы мәлiметтер. Қорытпалар теориясы. Темір-

көміртегі қорытпалардың жай-күй диаграммасы. Көміртекті болат. Легирленген болаттар. Арнайы 

тағайындау арналған болаттар мен қорытпалардың. Болат термиялық өңдеу теориясының негіздері. 
Болат пен шойынды термиялық және химия-термиялық өңдеудің технологиялық процестері. 

Оқыту нәтижесі:Металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеудің негіздерін, өндіру мен пайдалану 
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жағдайында материалдарда өтетін құбылыстардың физикалық мәнін білуі. Оларды дайындау үшін 
қажетті конструкциялық материал таңдау білуі және бөлшектер талап етілетін қасиеттері алу үшін 

өңдеу күшейту түрі тағайындауы. Дайындаманы бөлшекке түрлендірудің тиімді әдісін таңдау 

қабілеті. 
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Энергетика және машинажасау 

MTKM 2208 Материаловедение. Технология конструкционных материалов  

 
Пререквизиты: Начертательная геометрия и инженерная графика 

Постреквизиты: Технология сельскохозяйственного машиностроения 

Цель изучения. Теория сплавов. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Углеродистые 
стали. Легированные стали. Стали и сплавы специального назначения. Основы теории термической 

обработки стали. 

Краткое содержание курса: Общие сведения о металлах. Теория сплавов. Диаграмма состояния 
железоуглеродистых сплавов. Углеродистые стали. Легированные стали. Стали и сплавы 

специального назначения. Основы теории термической обработки стали. Технологические процессы 

термической и химико-термической обработки стали и чугуна.  

Результаты обучения: Знать основы термической обработки металлов и сплавов: физическую 
сущность явлений, происходящих в материалах  в условиях производства и эксплуатации; Уметь 

выбирать необходимые конструкционные материалы для их изготовления и назначать упрочняющий 

вид обработки для получения требуемых свойств детали; выбирать рациональный способ 
превращения заготовки в деталь. 

Руководитель программы: Бедыч Т.В. 

Кафедра: Энергетика и машиностроение 

 

TKS 2210 Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар 

 

Пререквизиттер: Кәсіпкерлік қызмет  
Постреквизиттер: Шығындардыбасқару, Кәсіпкерлік, Табиғатты пайдалану 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 юнит-
экономикасы 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-ангелдержәне 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 

 

TPS 2210 Технологическое Предпринимательство и Стартапы 

 

Пререквизиты: Предпринимательская деятельность 
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Постреквизиты: Управление затратами, Предпринимательство, Экономика природопользования 
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. Составлениеуникального Ценностного Предложения каждому сегменту. 

CustomerDevelopment. 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: основытехпренёрского 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 

 

ZhМ 2210 Жобалық менеджмент 

 
Пререквизеттері: Кәсіпкерлік қызмет  

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті жобаларды басқарудын технологияларын 
қолдану және ӛмір 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: Джабасова Ж.Г.  
Кафедра: Экономика және менеджмент 

 

PM 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. 
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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 

 

IZhKZhEN 2212 Іштен жану қозғалтқыштарының жобалау есептеу негіздері 

 

Пререквизеттері: Математика; Физика; 

Постреквизиттері: Агротехнологиялық машиналары, Агрокешендегі техникалық қызмет көрсету 

Оқу мақсаты: Осы пәннің теориялық және практикалық мәселелері. бойынша студенттерді 

дайындаудың қажетті деңгейін қамтамасыз ету. Ішкі жану қозғалтқыш жобалау және есептеу 

негіздері бойынша мықты білімдер алу керек. 

Курстың қысқаша мазмұны: Карбюраторлы және iшкi жану дизельдiк қозғалт-қыштар. 
Айырмашылық ерекшелiктер, жұмыс циклі екі және төрт тактілі іштен жану қозғалтқыштарды. 

Кривошип – бұлғақты тетiк. Газ тарату механизмы. Қоректендіру жүйесі және қозғалтқыш 

жылдамдығы реттегіш. Майлау және салқындату жүйесі. Автотрактор қозғалтқыштар сипаттамалары 
мен сынықтары. Теориялық және нақты ішкі жану қозғалтқыш циклдар. Газ алмасу процесі. Қысу 

және жану процесі. Мәжбүрлi тұтату iштен жану қозғалтқышта жанудың процесi. Өздiгiнен тұтату 

iштен жану қозғалтқышта жанудың процесi. Кеңейту процесі. Іштен жану қозғалтқыш жұмыс 

циклінің орындау. Iштен жану қозғалтқыштың жұмысы негiзгi көрсеткiштер. Механикалық 
шығындар және ішкі жану қозғалтқыш тиімді өнімділік. КШМ кинематикасы мен динамикасы. 

Динамикалық есептеу қозғалтқыштың негіздері. 

Оқыту нәтижесі: Пәннің теориялық және практикалық аспектілерін білу. Ішкі жану қозғалтқыш 
жобалау және есептеу негіздері білімдерін қолдана білу керек. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 
 

ОKRDVS 2212 Основы конструирования и расчета двигателей внутреннего сгорания 

 

Пререквизиты: математика; физика 
Постреквизиты: Агротехнологические машины; технический сервис в агропромышленном 

комплексе 

Цель изучения. Обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 
практическим вопросам этой дисциплины. Приобрести прочные знания по основам конструирования 

и расчета двигателей внутреннего сгорания. 

Краткое содержание курса: Карбюраторные и дизельные ДВС. Отличительные особенности, 
рабочие циклы двух и четырехтактных ДВС. Кривошипно-шатунный механизм и механизм 

газораспределения. Система питания и регулятор скорости двигателя. Система смазки и охлаждения. 

Характеристики и испытания автотракторных двигателей. Теоретические и действительные циклы 

ДВС. Процесс газообмена. Процесс сжатия и сгорания. Процесс сгорания в ДВС с принудительным 
зажиганием. Процесс сгорания в ДВС с самовоспламенением. Процесс расширения. Показатели 

рабочего цикла и основные показатели работы ДВС. Механические потери и эффективные 

показатели работы ДВС. Кинематика и динамика КШМ. Основы динамического расчета двигателя. 
Результаты обучения: знать теоретические и практические вопросы дисциплины. Уметь применить 

знания по основам конструирования и расчета двигателей внутреннего сгорания. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 
 

AT/TА 2212 Автокөліктер  теориясы 
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Пререквизеттері: Математика; физика 

Постреквизиттері: Агротехнологиялық машиналар; Агрокешендегі техникалық қыз-мет көрсету. 

Оқу мақсаты: Осы пәннің теориялық және практикалық мәселелері. бойынша студенттерді 
дайындаудың қажетті деңгейін қамтамасыз ету. Ішкі жану қозғалтқыш жобалау және есептеу 

негіздері бойынша мықты білімдер алу керек. 

Курстың қысқаша мазмұны: Карбюраторлы және iшкi жану дизельдiк қозғалт-қыштар. 

Айырмашылық  ерекшелiктер, жұмыс циклі екі және төрт тактілі іштен жану қоз-ғалтқыштарды. 
Кривошип – бұлғақты тетiк. Газ тарату механизмы. Қоректендіру жүйесі және қозғалтқыш 

жылдамдығы реттегіш. Майлау және салқындату жүйесі. Автотрактор қоз-ғалтқыштар 

сипаттамалары мен сынықтары. Теориялық және нақты ішкі жану қозғалтқыш циклдар. Газ алмасу 
процесі. Қысу және жану процесі. Мәжбүрлi тұтату iштен жану қозғалт-қышта жанудың процесi. 

Өздiгiнен тұтату iштен жану қозғалтқышта жанудың процесi. Кеңейту процесі. Іштен жану 

қозғалтқыш жұмыс циклінің орындау. Iштен жану қозғалт-қыштың жұмысы негiзгi көрсеткiштер. 
Механикалық шығындар және ішкі жану қозғалтқыш тиімді өнімділік. КШМ кинематикасы мен 

динамикасы. Динамикалық есептеу қозғалт-қыштың негіздері. 

Оқыту нәтижесі: Пәннің теориялық және практикалық аспектілерін білу. Ішкі жану қозғалтқыш 

жобалау және есептеу негіздері білімдерін қолдана білу керек. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

AT/TА 2212 Теория автомобилей 

 

Пререквизиты: Математика; физика 

Постреквизиты: Агротехнологические машины; технический сервис в агропромышленном 

комплексе 
Цель изучения. Обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 

практическим вопросам этой дисциплины. Приобрести прочные знания по основам конструирования 

и расчета двигателей внутреннего сгорания. 
Краткое содержание курса: Карбюраторные и дизельные ДВС. Отличительные особенности, 

рабочие циклы двух и четырехтактных ДВС. Кривошипно-шатунный механизм и механизм 

газораспределения. Система питания и регулятор скорости двигателя. Система смазки и охлаждения. 
Характеристики и испытания автотракторных двигателей. Теоретические и действительные циклы 

ДВС. Процесс газообмена. Процесс сжатия и сгорания. Процесс сгорания в ДВС с принудительным 

зажиганием. Процесс сгорания в ДВС с самовоспламенением. Процесс расширения. Показатели 

рабочего цикла и основные показатели работы ДВС. Механические потери и эффективные 
показатели работы ДВС. Кинематика и динамика КШМ. Основы динамического расчета двигателя. 

Результаты обучения: знать теоретические и практические вопросы дисциплины. Уметь применить 

знания по основам конструирования и расчета двигателей внутреннего сгорания. 
Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

OMMTS 2213 Отын майлаутын материалдар және техникалық сұйықтар 

 

Пререквизеттері: Физика; математика 

Постреквизиттері: Тракторлар және автомобильдер 

Оқу мақсаты: Жалпы ережелер және мұнай өңдеу өнімдерін сипаттамаларына қойы-латын талаптар: 

сұйық және газ тәрізді отын, майлар түрлі, өнеркәсіптік және жұмыс сұйықтықтар, машиналардың 

ұзақ жұмыс жасау әсері мен сенімділігі. Мұнай өнімдер машиналарын пайдалану рөлі. 
Курстың қысқаша мазмұны: Отын түрлері және олардың жану сипаттамалары. Жалпы ережелер 

және мұнай өңдеу өнімдерін сипаттамаларына қойылатын талаптар: сұйық және газ тәрізді отын, 

майлар түрлі, өнеркәсіптік және жұмыс сұйықтықтар, машиналардың ұзақ жұмыс жасау әсері мен 

сенімділігі. Мұнай өнімдер маши-наларын пайдалану рөлі. Таңдау әдістері және қолдану қажетті 
сорттары және ЖЖМ маркалары, дұрыс және үнемді жұмсау практикалық технологиясы. 

Оқыту нәтижесі: Отын түрлерін және олардың жану сипаттамаларын білу. Жалпы ережелер және 
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мұнай өңдеу өнімдерін сипаттамаларына қойылатын талаптар: сұйық және газ тәрізді отын, майлар 
түрлі, өнеркәсіптік және жұмыс сұйықтықтар, машиналардың ұзақ жұмыс жасау әсері мен 

сенімділігі. Мұнай өнімдер машиналарын пайдалану рөлі, таңдау әдістері және қолдану қажетті 

сорттары және ЖЖМ маркалары, дұрыс және үнемді жұмсау практикалық технологиясын білуі. 
Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра: Көлік және сервис  

 

TSMTG 2213 Топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

 

Пререквизиты: Физика; математика 

Постреквизиты: Тракторы и автомобили. 
Цель изучения: Общие положения и эксплуатационные требования продуктов переработки нефти: 

жидких и газообразных топлив, различных масел, технических и рабочих жидкостей, их влияние на 

надежность и долговечность работы машин. Роль нефтепродуктов в использовании машин, методы 
подбора и применения необходимых сортов и марок ТСМ, практическая технология правильного и 

экономичного расходования. 

Краткое содержание курса: Виды топлив, их свойства и горение. Общие положения и 

эксплуатационные требования продуктов переработки нефти: жидких и газообразных топлив, 
различных масел, технических и рабочих жидкостей, их влияние на надежность и долговечность 

работы машин. Роль нефтепродуктов в использовании машин, методы подбора и применения 

необходимых сортов и марок ТСМ, практическая технология правильного и экономичного 
расходования. 

Результаты обучения: Знание видов топлив, их свойства и горение. Общие положения и 

эксплуатационные требования продуктов переработки нефти: жидких и газообразных топлив, 

различных масел, технических и рабочих жидкостей, их влияние на надежность и долговечность 
работы машин. Роль нефтепродуктов в использовании машин, методы подбора и применения 

необходимых сортов и марок ТСМ, практическая технология правильного и экономичного 

расходования. 
Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис  

 

MOMP 2213 Мұнай өнімдері, майлар, дәнекер 

 

Пререквизеттері: Физика; математика 

Постреквизиттері: Теория және машиналардың ауылшаруашылық есептеу; Трактор-лар және 
автокөлiктер 

Оқу мақсаты: Мұнай өнiмдерiнiң құрамы. Мұнай өнімдерінің сапасын анықтау. Май-лау 

материалдарына қоспалар. Қоспалар қасиеттері. Қоспалардың композициясы. Қоспа-лардың әсер ету 
механизмі. 

Курстың қысқаша мазмұны: Мұнай өнімдерін алу жолдары мен әдістері бензин, дизель және газ 

оты, автомобиль қозғалтқыштар майы. Мұнай өнiмдерiнiң құрамы. Мұнай өнімдерінің сапасын 
анықтау. Майлау материалдарына қоспалар. Қоспалар қасиеттері. Қоспалардың композициясы. 

Қоспалардың әсер ету механизмі. 

Оқыту нәтижесі: Мұнай өнімдерінің машиналарды пайдаланудағы рөлін, таңдау әдіс-терін және 

қолдану қажетті сорттары және ЖЖМ маркаларын, дұрыс және үнемді жұмсау практикалық 
технологиясын білуі. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра: Көлік және сервис  

 

NMP 2213 Нефтепродукты, масла, присадки 

 

Пререквизиты: Физика; математика 
Постреквизиты: Теория и расчет сельскохозяйственнных машин; тракторы и автомобили. 

Цель изучения. Состав нефтепродуктов, определение качества нефтепродуктов. Присадки к 
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смазочным маслам, их свойства, композиции присадок, механизм действия присадок. 
Краткое содержание курса: Способы и методы получения нефтепродуктов: бензинов; дизельных и 

газовых топлив; масел для автомобильных двигателей. Состав нефтепродуктов, определение качества 

нефтепродуктов. Присадки к смазочным маслам, их свойства, композиции присадок, механизм 
действия присадок. 

Результаты обучения: Знание роли нефтепродуктов в использовании машин, методы подбора и 

применения необходимых сортов и марок ТСМ, практическая технология правильного и 

экономичного расходования. 
Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис  

 

ZhE 2214 Жол ережелері 

 

Пререквизеттері:Адам өмірінің қауіпсіздігінің негіздері, Көлік құралдары қондыр-ғыларының 
негіздері 

Постреквизиттері:Көлiк тасымалдарының ұйымдастыру 

Оқу мақсаты:Жол белгілері. жолдың жүру бөлігінде көлік құралдарынның манев-рлеуі және 

орналасуы. Қозғалыс жылдамдығы. Басып озу. Көлік құралдарының аял-дау және тұрақтауы. 
Қиылыстардан өту. Жол жүру т-ж өтпелерін, қозғалысты автома-гистральдар және тұрғын 

аймақтарда. 

Курстың қысқаша мазмұны:Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Жол қозғалысын реттеу. Жол 
белгілері. жолдың жүру бөлігінде көлік құралдарынның маневрлеуі және орналасуы. Қозғалыс 

жылдамдығы. Басып озу. Көлік құралдарының аялдау және тұ-рақтауы. Қиылыстардан өту. Жол 

жүру т.ж. өтпелерін, қозғалысты автомагистральдар және тұрғын аймақтарда. Сыртқы жарықтандыру 

приборларын. Сүйрету, жолаушылар мен жүктерді тасымалдау  қозғалысын оқу-үйрену. 
Оқыту нәтижесі:Негізгі түсініктер мен терминдері білу. Жол ережелері баяндалған нормалар мен 

талаптарды қалыптастыру әдістемелік тәсілдерді білу. Қозғалысты ұйымдас-тырудың ережелері мен 

техникалық құралдары талаптарына сәйкес әр түрлі жол-көлік оқиға-лары кезінде жол қозғалысының 
қатысушыларының тәртібіне қойы-латын талаптарды білуі. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

PDD 2214 Правила дорожного движения 

 

Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельности, основы устройства транспортных средств 
Постреквизиты: Организация транспортных перевозок 

Цель изучения. Дорожные знаки. Маневрирование и расположение транспортных средств на 

проезжей части. Скорость движения. Обгон. Остановка и стоянка транспортных средств. Проезд 
перекрестков. Проезд ж-д переездов, движение по автомагистрали и  в жилых зонах. Пользование 

внешними световыми приборами. 

Краткое содержание курса: Основные понятия и определения. Регулирование дорожного движения. 
Дорожные знаки. Маневрирование и расположение транспортных средств на проезжей части. 

Скорость движения. Обгон. Остановка и стоянка транспортных средств. Проезд перекрестков. Проезд 

ж. д. переездов, движение по автомагистрали и  в жилых зонах. Пользование внешними световыми 

приборами. Буксировка, учебная езда, перевозка пассажиров и грузов 
Результаты обучения: Знание основных понятий и терминов; Знание методических подходов к 

формированию норм и требований, изложенных в ПДД; Знание основных требований к поведению 

участников дорожного движения в различных дорожно-транспортных ситуациях в соответствии с 
требованиями правил и технических средств организации движения 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

 

KZhKK 2214 Көлік жол қозғалысының қауіпсіздігі 
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Пререквизеттері:Көлiк құралдары 

Постреквизиттері:Көлiк тасымалдарының ұйымдастыру 

Оқу мақсаты:Жұмыс жасаулар сұрақтар және теориялық тұрғылары жол қозғалыс-тарға жүйеде 
айқындалған заңдылықтардың жол-көлік жүйелер және жаттығу іске асыру. 

Курстың қысқаша мазмұны:Жұмыс жасаулар сұрақтар және теориялық тұрғылары жол 

қозғалыстарға жүйеде айқындалған заңдылықтардың жол-көлік жүйелер және жаттығу іске асыру. 

Оқыту нәтижесі:Электр энергетикалық жүйелердің мен қондырғыларды салу және пайдалану 
өндірісінде өмірі мен қоршаған ортаны қорғау қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды 

білу; базалық нормативтік көлік құралында әдістемелік құжаттар, қауіпсіздік қызметінің білу; көлік 

және жаяу жүргіншілер ағындарының сипаттамаларын білу; өндірістік ортада зерттеу субъектілерінің 
теориялық негіздерін пайдалануға дайын; заманауи технологиялар мен жабдықтарды пайдалану 

мүмкінмдігі; ауызша және жазбаша ойын логикалық түрде, шынайы және нақты құру қабілеті; көлік 

жүйелерінің қауіпсіздік мемлекеттің талдау жүргізу мүмкіндігі; этикалық жә-не құқықтық 
нормаларды ұстану қабілеті, әлеуметтік бейімделу қабілеті, толерант-тылық, ұжымдық жұмысқа 

қабілеттілігі, адамдарды басқаруға және басқарушылық нұсқамаларға бағынуы; техникалық және 

ғылыми әдебиеттерді оқу және талдау қабілеті; шетелде ұйымдастыру және қозғалыс қауіпсіздігі 

даму үрдістерін зерттеу 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 
 

BDT 2214 Безопасность движения на транспорте 

 

Пререквизиты: Транспортные средства 
Постреквизиты: Организация транспортных перевозок 

Цель изучения. Вопросы и теоретические аспекты функционирования дорожно-транспортной 

системы и практическая реализация выявленных закономерностей в системе дорожного движения. 
Краткое содержание курса: Вопросы и теоретические аспекты функционирования дорожно-

транспортной системы и практическая реализация выявленных закономерностей в системе 

дорожного движения. 
Результаты обучения: Знание необходимых мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

охране окружающей среды при производстве строительстве и эксп-луатации электроэнергетических 

систем и установок. Знание основных нормативных, руководящих документов службы безопасности 

движения на автотранспорте. Знание характеристик транспортных и пешеходных потоков. 
Готовность использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных 

условиях. Способность эксплуатировать современную технику и оборудование. Способность 

логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь; способность к 
выполнению анализа состояния безопасности транспортных систем. Способность следовать 

этическим и правовым нормам, толерантность, способность к социальной адаптации, умение 

работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться руководящим указаниям. Обладать 
умением читать, анализировать техническую и научную литературу; изучать тенденции развития 

организации и безопасности движения за рубежом. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

ShAT 3220 Шетелдік ауылшаруашылық техникасы 

 
Пререквизеттері: Математика, физика, Конструкциялық материалдардың техноло-гиясы; 

Материалдар кедергіс. 

Постреквизиттері: Тракторлар мен автокөліктер, Мал шаруашылығының механизациясы. 

Оқу мақсаты: Шетелдік ауылшаруашылық техникасын дамыту инженерлік білім беруді және 
заманауи үрдістерді стратегиясын білу және түсіну тиіс. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тракторлар. Топырақ өңдейтін машиналар. Егу маши-налары. 
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Минералдық тыңайтқыштарды енгізу үшін арналған машиналар. Органикалық ты-ңайтқыштарды 
енгізу үшін арналған машиналар. Өсімдіктерді қорғау үшін арналған маши-налар. Астық жинайтын 

комбайндар. Жем дайындауға арналған машиналар. 

Оқыту нәтижесі: Шетелдік ауылшаруашылық техникасын дамыту инженерлік білім беруді және 
заманауи үрдістерді стратегиясын білу және түсіну. 

Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

ZST 3220 Зарубежная сельскохозяйственная  техника 

 

Пререквизиты: математика, физика, технология конструкционных материалов, сопротивление 
материалов 

Постреквизиты: тракторы и автомобили, механизация животноводства 

Цель изучения. Знать и понимать стратегии инженерного образования, современных направлений 
развития зарубежной сельскохозяйственной  техники. 

Краткое содержание курса: Тракторы. Почвообрабатывающие машины. Посевные машины. 

Машины для внесения минеральных удобрений. Машины для внесения органичес-ких удобрений. 

Машины для защиты растений. Зерноуборочные комбайны. Машины для заготовки кормов. 
Результаты обучения: знать и понимать стратегии инженерного образования, современных 

направлений развития зарубежной сельскохозяйственной техники. 

Руководитель программы: Иванченко П.Г. 
Кафедра: Транспорта и сервис 

 

ShTPN 3220 Шетел техникасының пайдалануының негiздерi  

 
Пререквизеттері: Математика, физика, Конструкциялық материалдардың техноло-гиясы; 

Материалдар кедергісі, гидравлика. 

Постреквизиттері: Тракторлар мен автокөліктер, Мал шаруашылығының механизациясы. 
Оқу мақсаты: Шетелдік ауылшаруашылық техникасын дамыту инженерлік білім беруді және 

заманауи үрдістерді стратегиясын білу және түсіну тиіс. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тракторлар. Топырақ өңдейтін машиналар. Егу маши-налары. 
Минералдық тыңайтқыштарды енгізу үшін арналған машиналар. Органикалық ты-ңайтқыштарды 

енгізу үшін арналған машиналар. Өсімдіктерді қорғау үшін арналған маши-налар. Астық жинайтын 

комбайндар. Жем дайындауға арналған машиналар. 

Оқыту нәтижесі: Шетелдік ауылшаруашылық техникасын дамыту инженерлік білім беруді және 
заманауи үрдістерді стратегиясын білу және түсіну. 

Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 
 

 

OEZT 3220 Основы эксплуатации  зарубежной техники  

 

Пререквизиты: математика, физика, технология конструкционных материалов, сопротивление 

материалов 

Постреквизиты: тракторы и автомобили, механизация животноводства 
Цель изучения. знать и понимать стратегии инженерного образования, современных направлений 

развития зарубежной сельскохозяйственной  техники. 

Краткое содержание курса: Тракторы. Почвообрабатывающие машины. Посевные машины. 
Машины для внесения минеральных удобрений. Машины для внесения органичес-ких удобрений. 

Машины для защиты растений. Зерноуборочные комбайны. Машины для заготовки кормов. 

Результаты обучения: знать и понимать стратегии инженерного образования, современных 

направлений развития зарубежной сельскохозяйственной  техники. 
Руководитель программы: Иванченко П.Г. 

Кафедра: Транспорт и сервис 
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AMKN 3221 Ауылшаруашылық машиналарды құрастыру негiздерi 

 

Пререквизеттері: Физика, инженерлік графикасы және сызба геометриясы. 
Постреквизиттері: Астық жинайтын комбайндар, Мал шаруашылығының механи-зациясы. 

Оқу мақсаты: Осы пәннің теориялық және практикалық мәселелері. бойынша сту-денттерді 

дайындаудың қажетті деңгейін қамтамасыз ету. Ауыл шаруашылығы машиналары құрылысына 

автоматтандырылған жобалау пайдалану бойынша мықты білімдер алу керек. 
Курстың қысқаша мазмұны: Жобалауға жалпы принциптері. Процесі құрастыру ретінде. Тәжірибелі - 

конструкторлық жұмыстар. Автоматтандырылған жобалау жүйелері. Қамтамасыз ету түрлері. Өндірістік 

процестерді жобалау ерекшеліктері. Конструкторлық бюроға жұ-мыстар негіздері. Модельдеу. Сызбада 
ерекше элементтердің құрастыру. Масштабында сызу ерекшеліктері. Басып шығару сызбалар. Сызбаларды 

автоматтандыру бөлшектері. 

Оқыту нәтижесі: көлік құралдарын негізгі бөліктері, оларды жобалау әдістерін есептеу және 
жүктемелер бағалау әдістерін білу, жүйелік көзқарас бар машинаның дизайн бағалауға қабілетті 

болуы; Жеткілікті дайындау үшін білім алу саласында озық техника. Машиналар жақсарту жолдары 

генерациялау білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

OKSM 3221 Основы конструирования сельскохозяйственных машин 

 

Пререквизиты: физика, начертательная геометрия и инженерная графика. 

Постреквизиты: зерноуборочные комбайны, механизация животноводства. 

Цель изучения. Обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 
практическим вопросам этой дисциплины. Приобрести прочные знания для конструирования 

сельскохозяйственных машин. 

Краткое содержание курса: Общие принципы конструирования. Конструирование как процесс. Опытно-
конструкторские работы. Системы автоматизированного проектирования. Виды обеспечения.  Особенности 

проектирования производственных процессов. Основы  работы в конструкторском бюро. Моделирование. 

Построение специфических элементов на чертеже. Особенности черчения в масштабе. Печать чертежей. 
Автоматизация создания чертежей деталировок. 

Результаты обучения: знать методы расчета и оценки нагрузок в основных деталях транспортных 

машин, способы их конструирования, уметь  дать оценку конструкциям машин с позиций системного 

подхода; иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовой техники; 
уметь генерировать пути улучшения машин. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ASUZh 3222 Агротехникалық сервис ұйымдарының  жобалауы 

 
Пререквизеттері: Математика, Конструкциялық материалдардың технологиясы, Материалдар 

кедергісі, Гидравлика. 

Постреквизиттері: Тракторлар мен автокөліктер, Мал шаруашылығының механизациясы. 

Оқу мақсаты: Агротехникалық сервистің кәсіпорындардың жобалау негіздердің және есептердің 
білу тиіс. 

Курстың қысқаша мазмұны: Агротехникалық сервистің ұйымдар және жобалаулар теориялық 

негіздері. Техникалық сервистің өндірістік бөлімшелердің жобалау. Операциялар мен процестер 
еңбек сыйымдылығын есептеу. 

Оқыту нәтижесі: Агротехникалық сервистің кәсіпорындардың жобалау негіздердің және есептердің 

білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 
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PPAS 3222 Проектирование предприятий агротехнического сервиса 

 

Пререквизиты: математика,  технология конструкционных материалов, сопротивления материалов, 

гидравлика. 
Постреквизиты: трактора и автомобили, механизация животноводства  

Цель изучения. Знать основы и задачи проектирования предприятий агротехнического сервиса. 

Краткое содержание курса: Теоретические основы организации и проектирования агротехнического 

сервиса. Проектирование производственных подразделений технического сервиса. Расчет 
трудоемкостей операций и процессов. Технологии, технологические процессы, технологические 

операции, технологические средства для агротехнического сервиса 

Результаты обучения: знать основы и задачи проектирования предприятий агротехнического 
сервиса. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

UKZhN 3222 Ұйымдастыру және кәсіпорындарды жобалау негіздері  

 

Пререквизеттері: Математика, Конструкциялық материалдардың технологиясы, Материалдар 
кедергісі, Гидравлика. 

Постреквизиттері: Тракторлар мен автокөліктер, Мал шаруашылығының механизациясы. 

Оқу мақсаты: Агротехникалық сервистің кәсіпорындардың жобалау негіздердің және есептердің 
білу тиіс. 

Курстың қысқаша мазмұны: Ауыл шаруашылығы техникасының техникалық қыз-мет көрсету 

және жөндеу жүйесі. Ауылшаруашылық құрылымының жөндеу – қызмет көр-сету базасынның 

міндеттері, элементтерінің қысқа сипаттамасы. Жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет 
көрсету көлемін есептеу. Жөндеу - қызмет көрсету кәсіпорындарының өндірістік бағдарламасы. 

Кәсіпорындарыдың жобалау тәртібі және жалпы ережелері немесе қайта жаңарту (қайта жабдықтау) 

жөндеу және қызмет көрсетуі. Кәсіпорындардың жөндеу және қызметінің көрсеткішін есептеу. 
Кәсіпорынның жұмыс тәртібі. Кәсіпорындардын бас жоспар-ларын жөндеу және қызмет көрсету 

жоспарын әзірлеу. Жөндеу және қызмет көрсету кәсіпорындарының өндірістік процесінің негіздері. 

Өндірістік процестің параметрлері. Бөліктерін қалпына келтіру үшін мамандандырылған 
кәсiпорынның (учаскесі) өндірістік процесінің ерекшеліктері. 

Оқыту нәтижесі: Агротехникалық сервистің кәсіпорындардың жобалау негіздердің және есептердің 

білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

OOPP 3222 Организация и основы проектирования предприятий  

 

Пререквизиты: математика, технология конструкционных материалов, сопротивления материалов, 

гидравлика. 
Постреквизиты: трактора и автомобили, механизация животноводства  

Цель изучения. знать основы и задачи проектирования предприятий  агротехничес-кого сервиса. 

Краткое содержание курса: Система технического обслуживания и ремонта с/х техники. Структура 

ремонтно-обслуживающей базы с/х, задачи, кратка характеристика ее элементов. Расчет объемов по 
ремонту и техническому обслуживанию техники. Производственная программа ремонтно-

обслуживающих предприятий. Общие положения и порядок проектирования или реконструкции 

(перевооружения) ремонтно-обслуживающих предприятий. Расчет основных параметров ремонтно-
обслуживающих предприятий. Режим работы предприятия. Разработка компоновочного и 

генерального планов ремонтно-обслуживающих предприятий. Основы организации 

производственного процесса ремонтно - обслуживающих предприятий. Параметры организации 

производственного процесса. Особенности произ-водственного процесса специализированного 
предприятия (участка) по восстановлению деталей. 

Результаты обучения: знать основы и задачи проектирования предприятий  агротехнического 
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сервиса. 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AZhM 3223 Агроинженерлік жүйелерін моделдеу 

 

Пререквизеттері: Материалтану. Конструкциялық материалдардың технологиясы, физика, 

механика, машина бөлшектері. 
Постреквизиттері: Агрокешендегі техникалық қызмет көрсету, Агроөндірістiк кешендегі қайта 

өңдіру кәсiпорындарының технологиялық процестерiн жобалау негiздерi 

Оқу мақсаты: Қайта өңдейтін кәсіпорындардың технологиялық процесстердің жобалаулар негізгі 
қағидалардың білуі тиіс. 

Курстың қысқаша мазмұны: Технологиялық процестерді өңдеу кәсіпорындарын жобалау. 

Технологиялық процестерді негіздеу және таңдау. Негіздеме шығарылатын өнімнің ассортиментін 
және өндірістік процесс схемасын құрастыру. Технологиялық жобалау бөлігін негіздері. Есептеу 

әдістемесі, жабдықтың өнімділігін аралық сыйымдылықтарымен. Негізгі өндірістік ғимараттын 

құрамдық ауданы. Негізгі және қосалқы өндіріс орналасуы. Шикізат пен дайын өнімді сақтау үшін 

ғимараттар жобалау. Тоңазытқыштарды жоспарлау. Еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралар негіздері. 
Жергілікті және жалпы өндірістік үй-жайларды желдету. Сумен қамтамасыз ету. Кәсіпорындың кәріз 

жүйесі қалдықтары. Кәсіпорынды бас-қару ауыл шаруашылығы шикізаты өңдеу. 

Оқыту нәтижесі: Қайта өңдейтін кәсіпорындардың технологиялық процесстердің жобалаулар негізгі 
қағидалардың білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

MAS 3223 Моделирование агроинженерных систем 

 

Пререквизиты: материаловедение и технология конструкционных материалов, физика, механика, 
детали машин 

Постреквизиты: технический сервис в АПК, основы проектирования технологичес-ких процессов 

перерабатывающих предприятий 
Цель изучения. Получить знание основных принципов моделирования агроинженерных систем 

Краткое содержание курса: Проектирование технологических процессов перерабатывающих 

предприятий. Обоснование и выбор технологических процессов. Обоснование ассортимента 

выпускаемой продукции и составление схемы производственного процесса предприятия. Основы 
проектирования технологической части. Основы проектирования технологической части. Методика 

расчета производительности оборудования с промежуточными емкостями. Состав площадей главного 

производственного корпуса. Компоновка основных и вспомогательных производств. Проектирование 
помещений по хранению сырья  и готовой продукции. Планировка холодильников. Основы 

проектирования мероприятий по охране труда. Местная и общеобменная вентиляция 

производственных помещений. Водоснабжение предприятия. Система канализации отходов 
предприятия. Управление предприятием переработки сельскохозяйственного сырья. 

Результаты обучения: знать основные принципы моделирования агроинженерных систем 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AKMD 3223 Агроөндірістік кешенде математикалық дамыту 

 
Пререквизеттері: Материалтану. Конструкциялық материалдардың технологиясы, физика, 

механика, машина бөлшектері. 

Постреквизиттері: Агрокешендегі техникалық қызмет көрсету, Агроөндірістiк кешендегі қайта 

өңдіру кәсiпорындарының технологиялық процестерiн жобалау негiздерi 
Оқу мақсаты: Қайта өңдейтін кәсіпорындардың технологиялық процесстердің жобалаулар негізгі 

қағидалардың білуі тиіс. 
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Курстың қысқаша мазмұны: Технологиялық процестерді өңдеу кәсіпорындарын жобалау. 
Технологиялық процестерді негіздеу және таңдау. Негіздеме шығарылатын өнімнің ассортиментін 

және өндірістік процесс схемасын құрастыру. Технологиялық жобалау бөлігін негіздері. Есептеу 

әдістемесі, жабдықтың өнімділігін аралық сыйымдылықтарымен. Негізгі өндірістік ғимараттын 
құрамдық ауданы. Негізгі және қосалқы өндіріс орналасуы. Шикізат пен дайын өнімді сақтау үшін 

ғимараттар жобалау. Тоңазытқыштарды жоспарлау. Еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралар негіздері. 

Жергілікті және жалпы өндірістік үй-жайларды желдету. Сумен қамтамасыз ету. Кәсіпорындың кәріз 

жүйесі қалдықтары. Кәсіпорынды бас-қару ауыл шаруашылығы шикізаты өңдеу 

Оқыту нәтижесі: Қайта өңдейтін кәсіпорындардың технологиялық процесстердің жобалаулар негізгі 

қағидалардың білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

MRPAK 3223 Математическая разработка процессов агропромышленного комплекса 
 

Пререквизиты: материаловедение и технология конструкционных материалов, физика, механика, 

детали машин 

Постреквизиты: технический сервис в АПК, основы проектирования технологических процессов 
перерабатывающих предприятий 

Цель изучения. Получить знание основных принципов моделирования агроинженерных систем 

Краткое содержание курса: Проектирование технологических процессов перерабатывающих 
предприятий. Обоснование и выбор технологических процессов. Обоснование ассортимента 

выпускаемой продукции и составление схемы производственного процесса предприятия. Основы 

проектирования технологической части. Основы проектирования технологической части. Методика 

расчета производительности оборудования с промежуточными емкостями. Состав площадей главного 
производственного корпуса. Компоновка основных и вспомогательных производств. Проектирование 

помещений по хранению сырья  и готовой продукции. Планировка холодильников. Основы 

проектирования мероприятий по охране труда. Местная и общеобменная вентиляция 
производственных помещений. Водоснабжение предприятия. Система канализации отходов 

предприятия. Управление предприятием переработки сельскохозяйственного сырья. 

Результаты обучения: знать основные принципы моделирования агроинженерных систем 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

PKShN 3224 Патенттану және кәсіби шығармашылық негіздері 

 

Пререквизеттері: Жоғары математика, физика 

Постреквизиттері: кәсіби қызмет 
Оқу мақсаты: Зияткерлік меншік саласындағы студенттердің құқықтық сауаттылығын арттыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Патенттік құқықтың негізгі ұғымдары. Өнертабыстың объектілері мен 

өлшемдері. Интеллектуалдық (өнеркәсіптік) мүліктің ұғымдары. Зияткерлік меншік түрлері. 
Өнертабыс объектілері: құрылғы, әдіс, зат, қолдану. Патенттік қабілеттілік критерийлері. Патенттік 

техникалық ақпарат. IPC сыныптамасы. Техникалық шығармашылық негіздері. Патенттік зерттеу. 

Өнертабысқа патент беруге өтінім құжаттарын рәсімдеу. Патенттік техникалық ақпарат. Патенттік 

зерттеу. Авторлық құқық объектілері. Ерекше құқық. Компьютерлік бағдарламалар, деректер 
базалары. Байланысты құқық объектілері. 

Оқыту нәтижесі: Курсты оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі керек: Қазақстан 

Республикасының патенттік заңнамасының негізгі түсініктері, терминдері мен анықтамалары және 
патенттік құқық объектілерін қорғау және қорғау саласындағы халықаралық заңнама; техника мен 

технология объектілерін дамытудағы техникалық деңгей мен тенденцияларды анықтау бойынша 

тәжірибе мен әдіснама; тәжірибелік-әдістемелік және патенттік зерттеулер жүргізу және олардың 

кәсіби қызметіндегі күрделіліктің түрлі деңгейлеріндегі инженерлік есептерді шешу барысында 
конструкторлық-конструкторлық құжаттаманы сараптау. 

Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 
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Кафедра: Көлік және сервис 

 

OPPT 3224 Основы патентоведения и профессионального творчества 

 
Пререквизиты: высшая математика, физика 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения. Повышение уровня правовой грамотности студентов в сфере интеллектуальной 

собственности. 
Краткое содержание курса: Основные понятия патентного права. Объекты и критерии изобретения. 

Понятия интеллектуальной (промышленной) собственности. Виды интеллектуальной собственности. 

Объекты изобретения: устройство, способ, вещество, применение. Критерии патентоспособности. 
Патентно-техническая информация. Классификация МПК. Основы методов технического творчества. 

Патентные исследования. Оформление заявочных документов для патентования изобретений. 

Патентно-техническая информация. Патентные исследования. Объекты авторского права. 
Исключительное право. Программа для ЭВМ, базы данных. Объекты смежных прав. 

Результаты обучения: В результате изучения курса студент должен знать: основные понятия, 

термины и определения патентного права РК и международного законодательства в сфере охраны и 

защиты объектов патентного права; практику и методику проведения исследований по выявлению 
технического уровня и тенденций развития объектов техники и технологии; практику и методику 

проведения патентных исследований и экспертизы проектно – конструкторской документации в 

процессе решения инженерных задач разного уровня сложности в своей профессиональной 
деятельности. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

MK 2212 Материалдар кедергісі 

 

Пререквизеттері:Теориялық механика, математика, физика 

Постреквизиттері:Машиналардың бөлшектері, Көлiк техникасының динамикасы, Дипломдық 
жобалау 

Оқу мақсаты:Иілуге қалыпты және жанама кернеуі. Иілу кезіндегі беріктік есептеу. Кернеуленген 

және деформацияланған күйін теориясы. Шектi күйдiң гипотеза. Күрделi  кедергісі. 
Деформацияланатын жүйелердің тепе-теңдік тұрақтылығы. Серпімділік шегінен кейінгі есептеулер. 

Динами калық жүктеме. 

Курстың қысқаша мазмұны:Созылу мен сығылу. Беріктікке және қатаңдыққа есеп-теу. Жазық 

қималарды геометриялық сипаттамалар. Бұрау. Тікелей өзектердiң иілу. Иілуге қалыпты және 
жанама кернеуі. Иілу кезіндегі беріктік есептеу. Кернеуленген және дефор-мацияланған күйін 

теориясы. Шектi күйдiң гипотеза. Күрделi  кедергісі. Деформацияланатын жүйелердің тепе-теңдік 

тұрақтылығы. Серпімділік шегінен кейінгі есептеулер. Динамика-лық жүктеме. Серпімділік шегінен 
кейінгі есептеулер. Деформациялар мен кернеулерді зерт-теудің сынақтық әдістері. Компьютерлік 

технологияларды қолдану 

Оқыту нәтижесі:Конструкция элементін қарапайым және күрделі жүктеме кезінде беріктікке, 
қатаңдыққа есептеуді білуі. Машина конструкциясының элементтерін беріктікке, қатаңдыққа, 

орнықтылыққа есептеуді қолдана алуы. Бөлшекті жасаудың технологиялық процесі мен құрастыруы 

мәселесі бойынша өз пікірін жеткізе алуы. Материалдар кедергісі саласында ғылыми-зерттеу 

жұмысын орындауға негізделген машина бөлшектерін құрастыру мен есептеуді ұйымдастыра алуы. 
Алған білімін жаңашыл контекстіде түрлендіре алуы. Ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізе алуы 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Энергетика және машинажасау 
 

SM 2212 Сопротивление материалов 

 

Пререквизиты: Теоретическая механика, математика, физика 
Постреквизиты: Детали машин, Динамика транспортной техники, Дипломное проектирование 

Цель изучения. Получить знание о требованиях к рассчитываемой конструкций; основным 
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свойствам  материалов. 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 научно-

исследовательские работы в области сопротивления материалов. Умение модифицировать 
полученные знания в новом контексте. Умение проводить научно-исследовательскую работу. 

Руководитель программы: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Энергетика и машиностроения 

 

SBT 2212 Серпiмдiлiк және берiктiк  теориясы 

 

Пререквизеттері: Математика; физика 

Постреквизиттері: Агротехнологиялық машиналар; Агрокешендегі техникалық қызмет көрсету. 

Оқу мақсаты: Машина элементін қарапайым және күрделі жүктеме кезінде берік-тікке, қатаңдыққа 

есептеуді білуі. Конструкция элементін беріктікке, қатаңдыққа, орнықты-лыққа есептеуді қолдануы. 

Бөлшекті жасаудың технологиялық процесі мен құрастыруы мәселесі бойынша өз пікірін жеткізе 
алуы. Ғылыми-зерттеу жұмысын орындауға негізделген машина бөлшектерін құрастыру мен 

есептеуді ұйымдастыра алуы. Алған білімін жаңашыл контекстіде түрлендіре алуы. Ғылыми-зерттеу 

жұмысын жүргізе алуы. 
Курстың қысқаша мазмұны: Серпімділік теориясы негіздері. Гук заңы. Тікбұрышты 

координаттардағы жазық есеп. Сен-Венан есебі. Диаметрі ауыспалы біліктердің бұралуы. Қарапайым 

өссимметирялы есептер. Қалыңқабырғалы құбырларды есептеу. Пластиналар, мембраналар. 
Қабықшаларды есептеу. Айналу қабықшаларының өссимметриялы жүктелуін есептеу. 

Оқыту нәтижесі: Машина элементін қарапайым және күрделі жүктеме кезінде берік-тікке, 

қатаңдыққа есептеуді білуі. Конструкция элементін беріктікке, қатаңдыққа, орнықты-лыққа есептеуді 

қолдануы. Бөлшекті жасаудың технологиялық процесі мен құрастыруы мәселесі бойынша өз пікірін 
жеткізе алуы. Ғылыми-зерттеу жұмысын орындауға негізделген машина бөлшектерін құрастыру мен 

есептеуді ұйымдастыра алуы. Алған білімін жаңашыл контекстіде түрлендіре алуы. Ғылыми-зерттеу 

жұмысын жүргізе алуы. 
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Энергетика және машинажасау 

 

TUP 2212 Теория упругости и прочности 

 

Пререквизиты: математика; физика 

Постреквизиты: Агротехнологические машины; технический сервис в агропромышленном 
комплексе 

Цель изучения. 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 научно-

исследовательские работы в области сопротивления материалов. Умение модифицировать 
полученные знания в новом контексте; уметь проводить научно-иссле-довательскую работу. 

Краткое содержание курса: Основы теории упругости. Закон Гука для тела. Плоская задача в 
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прямоугольных координатах. Задача Сен-Венана. Кручение круглых валов переменного диаметра. 
Простейшие осесимметричные задачи. Толстостенные трубы. Пластины, мембраны. Оболочки. 

Осесимметричное нагружение оболочек вращения. 

Результаты обучения: Знать расчеты элементов конструкций машин на прочность и жесткость при 
простом и сложном нагружениях. Уметь организовать конструирование и расчет деталей машин 

опираясь на выполненные научно-исследовательские работы в облас-ти сопротивления материалов. 

Уметь модифицировать полученные знания в новом контекс-те;  уметь проводить научно-

исследовательскую работу. 
Руководитель программы: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Энергетика и машиностроение 

AMET 3221 Ауылшаруашылық машиналарды есептеу және теориясы 

 

Пререквизеттері: Математика, физика 

Постреквизиттері: Ауылшаруашылық өнім өндіріс, сақтау және өңдеу үшін технологиялар және 
жабдық механикаланған. 

Оқу мақсаты: Ауылшаруашылық техникасын білу; Өнеркәсіп өнімдері және техни-калық қызмет 

көрсету ережелерін өндіру және қайта өңдеу кәсіпорындарын жабдықтар ор-нату әдістері. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тракторлар мен автомобильдер сипаттамаларының теориясы мен 
есептеуі. Тракторлар мен автокөлік қасиеттеріне қойылатын  талаптарының сипаттамалары 

Оқыту нәтижесі: Ауылшаруашылық техникасын білу; Өнеркәсіп өнімдері және тех-никалық қызмет 

көрсету ережелерін өндіру және қайта өңдеу кәсіпорындарын жабдықтар орнату әдістері. 
Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TRSM 3221 Теория и расчет сельскохозяйственнных машин 

 

Пререквизиты: Математика, физика 

Постреквизиты: Механизированные технологии и оборудование для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

Цель изучения. Знать сельскохозяйственную технику; способы наладки технологи-ческого 

оборудования предприятий по производству и переработке продукции отрасли и правила 
технического сервиса. 

Краткое содержание курса: Теория и расчет эксплуатационных показателей тракторов и 

автомобилей. Требования к эксплуатационным свойствам тракторов и автомобилей. 

Результаты обучения: Знать сельскохозяйственную технику; способы наладки технологического 
оборудования предприятий по производству и переработке продукции отрасли и правила 

технического сервиса. 

Руководитель программы: Бобков С.И. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AKPMK 3222 Агроөнеркәсіптік кешеннің процесстердің механикаландырулары құралдары 

 

Пререквизеттері: Материалтану. Конструкциялық материалдардың технологиясы, физика, 

механика, машина бөлшектері. 

Постреквизиттері: Агрокешендегі техникалық қызмет көрсету, Агроөндірістiк кешендегі қайта 
өңдіру кәсiпорындарының технологиялық процестерiн жобалау негiздерi 

Оқу мақсаты: Агроөнеркәсіптік кешен процестерін механикаландыру құралдарын қолдану кезінде 

студенттердің білімін қалыптастыру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Материал тетіктері және машина бөлшектері туралы негізгі ақпарат. 

Материалдар, олардың қасиеттері және қолдану. Трансмиссиялық механизмдер және машина 

бөлшектері. Тракторлар мен автомобильдер туралы негізгі ақпарат. Ішкі жану қозғалтқыштарының 

құрылғысы. опиво. Қозғалтқыштың қуат жүйесі. Қозғалтқыштың майлау жүйелері. Қозғалтқышты 
салқындату жүйесі. Электр жабдықтары тракторлары. Қозғалтқышты іске қосу жүйесі. 

Трансмиссиялық тракторлар және өздігінен жүретін машиналар. Шассидің тракторлары. 
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Тракторлардың механизмдері және бақылау құралдары. Жұмыс техникасы тракторлары. Негізгі және 
арнайы өңдеуге арналған машиналар. Беттерді өңдеуге арналған машиналар. Тыңайтқышты қолдану 

машиналары. Егінді отырғызу және отырғызу машиналары. Отырғызу және өсімдіктерді қорғауға 

арналған машиналар. Астық жинау машиналары. Астық және бұршақ дақылдарын жинауға арналған 
машиналар. Астық жинайтын машиналар. Картопты жинауға арналған машиналар. Қант қызылшасын 

жинау машиналары. Көкөністерді өсіруге және жинауға арналған машиналар. Мелиорациялық 

машиналар. Суару машиналары. Ауыл шаруашылық өндірісінің технологиялық үдерістерін 

автоматтандыру. 
Оқыту нәтижесі: Пәндерді меңгеру нәтижесінде студент білуі керек: тракторлар, ауыл 

шаруашылығы машиналары мен көлік құралдарының жалпы құрылымы мен жұмыс принципі, 

олардың топыраққа және қоршаған ортаға әсері; агротехникалық және зоотехникалық талаптарға 
сәйкес ауыл шаруашылығы жұмыстарының технологиялары мен әдістерін; Өсімдік және мал 

шаруашылығында механикаландырылған операцияларды жүргізуге қойылатын талаптар; 

машиналарды дайындау және оларды түзету әдістері; техникалық құралдарды неғұрлым тиімді 
пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі жұмыс қағидалары; орындалатын операциялардың сапасын 

бақылау әдістері; ауыл шаруашылығы өндірісін автоматтандыру принциптері; ауыл 

шаруашылығында электр энергиясын пайдалану технологиялары. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

SMPAKS 3222 Средства механизации  процессов агропромышленного комплекса 

 

Пререквизиты: материаловедение и технология конструкционных материалов, физика, механика, 

детали машин 

Постреквизиты: технический сервис в АПК, основы проектирования технологичес-ких процессов 
перерабатывающих предприятий 

Цель изучения: Формирование у студентов знаний в области применения средств механизации 

процессов агропромышленного комплекса. 
Краткое содержание курса: Основные сведения о материалах механизмах и деталях машин. 

Материалы, их свойства и применение. Механизмы передачи и детали машин. Основные сведения о 

тракторах и автомобилях. Устройство двигателей внутреннего сгорания. опливо. Системы питания 
двигателей. Системы смазки двигателей. Системы охлаждения двигателей. Электрическое 

оборудование тракторов. Система пуска двигателя. Трансмиссия тракторов и самоходных машин. 

Ходовая часть тракторов. Механизмы и органы управления тракторов. Рабочее оборудование 

тракторов. Машины для основной и специальной обработки почвы. Машины для поверхностной 
обработки почвы. Машины для внесения удобрений. Машины для посева и посадки 

сельскохозяйственых культур. Машины для ухода за посе-вами и защиты растений. Машины для 

заготовки кормов. Машины для уборки зерновых и зернобобовых культур. Машины 
дляпослеуборочной обработки зерна. Машины для уборки картофеля. Машины для уборки сахарной 

свеклы. Машины для возделывания и уборки овощей. Мелиоративные машины. Машины для 

орошения. Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного производства. 
Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: общее 

устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их 

воздействие на почву и окружающую среду; технологии и способы выполнения 

сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; 
ребования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве; методы 

подготовки машин к работе и их регулировки; правила  эксплуатации,  обеспечивающие  наиболее  

эффективное  использование технических средств; методы контроля качества выполняемых 
операций; принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; технологии использования 

электрической энергии в сельском хозяйстве. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AzhK 2225 Астық жинайтын комбайндар 
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Пререквизеттері: Жоғары математика, физика 

Постреквизиттері: Ауылшаруашылық техникасын пайдалану 

Оқу мақсаты: Студенттерге заманауи комбайн дизайнының мәселелерін шешудің жалпы 
методологиялық тәсілін үйрету, негізгі бөліктердің құрылымы мен жұмыс істеуі туралы түсінік 

қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Комбайн комбайндарының жалпы құрылысы және технологиялық 

процестері. Жинау бөлігі. Кесек, кескіш блок, қапталдағы камера және іріктеу платформасы. Химинг 
машиналарының балшық түрлері, сабан соққылар, бүріккіштер және лифттер. Бункер, астықтың 

астықсыз бөлігін жинауға арналған жабдықты, жинақтағышты және ұсақтағыш-таратқышты 

біріктіреді. Жіберуді біріктіріңіз. Негізгі гидравликалық жүйе. Подвеска жүйесі, ось жетекші 
дөңгелектері, гидравликалық жетек ось жетекші дөңгелектері, жылдамдық диапазоны, соңғы 

жетектер, тежегіш жүйесі, осьтік рульдік дөңгелектер. Жұмыс орнындағы комбайн. Драйвер 

отырысы. Желдету және ауа баптау жүйесі. Комбайндарды жетілдіру жолдары. 
Оқыту нәтижесі: Біліңдер: комбинаттың негізгі бөліктерін еркін бағдарлау деңгейінде жұмыс істеу 

принципі және құрылғысы. Түсіну керек: комбайн комбайндарының ғылымның орнын және рөлін, 

оларды жөндеу мен өндірудің сенімділігін, жедел ғылыми-техникалық прогресс жағдайында, 

іркілістердің себептерін, оларды алдын-алу, табу және жою әдістерін түсіну 
Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

ZK 2225 Зерноуборочные комбайны 

 

Пререквизиты: высшая математика, физика 

Постреквизиты: эксплуатация сельскохозяйственной техники 
Цель изучения. Научить студентов общему методологическому подходу к решению вопросов 

конструкции современных комбайнов, привить понимание  об устройстве и  работе основных частей. 

Краткое содержание курса: Общее устройство и технологический процесс зерноубо-рочных 
комбайнов. Жатвенная часть. Мотовило, режущий аппарат, наклонная камера и платформа-

подборщик. Молотилка типы молотильных аппаратов, соломотряс, шнеки и элеваторы. Бункер, 

оборудование комбайнов для сбора незерновой части урожая, копнитель и измельчитель-
разбрасыватель. Трансмиссия комбайна. Основная гидравлическая система. Ходовая система, мост 

ведущих колес, гидравлический привод моста ведущих колес, коробка диапазонов скоростей, 

бортовые редукторы, тормозная система, мост управляемых колес. Рабочее место комбайнера. 

Площадка водителя. Система вентиляции и кондиционирования. Пути совершенствования 
комбайнов.  

Результаты обучения: Знать: устройство и принцип работы основных частей комбайна на уровне 

свободной ориентации. Понимать: место и роль науки о зерноуборочных комбайнах   надежности их 
ремонте и развитии производства, в условиях ускорения научно-технического прогресса, причины 

отказов, методы их предупреждения обнаружения и устранения 

Руководитель программы: Иванченко П.Г. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ZhM 2225 Жинау машиналар 

 
Пререквизеттері: Жоғары математика, физика 

Постреквизиттері: Ауылшаруашылық техникасын пайдалану 

Оқу мақсаты: Болашақ мамандарды тазалау машиналарының технологиялық және жұмыс 
процестерінің теориясының негіздерін біліп, оларды нақты еңбек жағдайлары үшін орнату 

Курстың қысқаша мазмұны: Кесу аппаратын есептеу. Теория теориясы. Химиялық машиналардың 

теориясы. Соқпақпен жүретін теория. Комбайндардағы тазалау жүйелері. Триформалардың теориясы. 

Элементтер теориясы. Коб тармақтарының теориясы және тазалау. Қызылша комбайндарының 
жұмыс органдарының теориясы. Жинау машиналарының теориясы. 

Оқыту нәтижесі: Біліңдер: тазалау машиналарының жұмыс істеу принципі және еркін бағдарлау 
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деңгейі. Түсіну керек: тазалау машиналары ғылымының орыны мен рөлі, оларды жөндеу мен 
өндірудің сенімділігі, жедел ғылыми-техникалық прогресс жағдайында, іркілістердің себептері, 

оларды алдын-алу, табу және жою әдістері 

Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

UM 2225 Уборочные машины 

 
Пререквизиты: высшая математика, физика 

Постреквизиты: эксплуатация сельскохозяйственной техники 

Цель изучения: дать будущим  специалистам знания по основам теории технологических и рабочих 
процессов уборочных машин и настройке их на конкретные условия работы 

Краткое содержание курса: Расчет режущих аппаратов. Теория мотовила. Теория молотильных 

аппаратов. Теория соломотряса. Системы очистки в комбайнах. Теория триеров. Теория решет. 
Теория початко-отделенияи очистки. Теория рабочих органов свекло-комбайнов. Теория 

овощеуборочных машин.  

Результаты обучения: Знать: устройство и принцип работы уборочных машин на уровне свободной 

ориентации. Понимать: место и роль науки о уборочных машинах надежности их ремонте и развитии 
производства, в условиях ускорения научно-технического прогресса, причины отказов, методы их 

предупреждения обнаружения и устранения 

Руководитель программы: Иванченко П.Г. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ATB 3303 Ауылшаруашылық техникасының беріктігі 

 
Пререквизеттері: Жоғары математика, физика 

Постреквизиттері: Ауылшаруашылық техникасын пайдалану 

Оқу мақсаты: Көлік техникасының міндеттерін және сенімділігінің негіздерін білуі тиіс. 
Курстың қысқаша мазмұны: Машина сенімділігі және қызмет көрсету мәселелері. Ғылыми 

жеделдету жағдайында ауыл шаруашылығы өндірісінің даму - техникалық прогресі. Машиналар мен 

жабдықтар қабыл алмау себебi. Олардың алдын алу, табу және жою әдістері. Жұмыс қабілеттілігі 
және ресурс машиналар. 

Оқыту нәтижесі: Көлік техникасының міндеттерін және сенімділігінің негіздерін білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 
 

NST 3303 Надежность сельскохозяйственной техники 

 
Пререквизиты: высшая математика, физика 

Постреквизиты: эксплуатация сельскохозяйственной техники 

Цель изучения. Получить знание основ и задач надежности транспортной техники 
Краткое содержание курса: Проблемы надежности и ремонта машин и развитие 

сельскохозяйственного производства в условиях ускорения научно-технического прогресса; причины 

отказов машин и оборудования, методы их предупреждения, обнаружения и устранения; 

работоспособность и ресурс машин 
Результаты обучения: знать основы и задачи надежности транспортной техники 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TKSN 3303 Техникалық құралдардың сенімділік негіздері  

 

Пререквизеттері: Жоғары математика, физика 

Постреквизиттері: Ауылшаруашылық техникасын пайдалану 

Оқу мақсаты: Көлік техникасының міндеттерін және сенімділігінің негіздерін білуі тиіс. 
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Курстың қысқаша мазмұны: Сенімділігі мен машиналарды жөндеу негіздері. Ма-шиналарды 
жұмысқа қабілеттілігі. Тозу және желіну. Сенімділік есептеу. сенімділік көрсет-кіштері. Диагностика 

және болжау сенімділігі. 

Оқыту нәтижесі: Көлік техникасының  міндеттерін және сенімділігінің негіздерін білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

ONTS 3303 Основы надежности технических средств 

 

Пререквизиты: высшая математика, физика 

Постреквизиты: эксплуатация сельскохозяйственной техники 
Цель изучения. Получить знание основ и задач надежности транспортной техники 

Краткое содержание курса: Основы надежности и ремонта машин. Работоспособность машин. 

Изнашивание и износ. Расчет надежности. Показатели надежности. Диагностика и прогноз 
надежности. 

Результаты обучения: знать основы и задачи надежности транспортной техники 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

MShM 3304 Мал шаруашылығының механизациясы 

 
Пререквизеттері: Теориялық және қолданбалы механикасы; Электротехниканың тео-риялық 

негіздері. 

Постреквизиттері: Агротехнологиялық машиналар; Тракторлар мен автокөліктер. 

Оқу мақсаты: Инженерлік білім және аграрлық техниканың заманауи даму үрдіс-терін стратегиясын 
білуі және түсінуі тиіс. 

Курстың қысқаша мазмұны: Ұсақ қатты жемді механикаландыру. Түбір дақылдар өңдеуді 

механикаландыру. Астық жемдер ұсақтау механикаландыруы. Жемшөп қоспаларын дайындау 
механикаландыру. Жемді түйіршіктеп брикеттеп механикаландыру. Жемшөп тара-ту 

механикаландыру. Көң шығару және өңдеу механикаландыру. Сиыр сауу механика-ландыру. 

Оқыту нәтижесі: Инженерлік білім және аграрлық техниканың заманауи даму үрдіс-терін 
стратегиясын білу және түсіну. 

Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

MZh 3304 Механизация животноводства 

 

Пререквизиты: Теоретическая и прикладная механика. Теоретические основы элект-ротехники 
Постреквизиты: Сельскохозяйственные машины. Тракторы и автомобили 

Цель изучения. Получить знание и понимание стратегии инженерного образования, современных 

направлений развития аграрной техники 
Краткое содержание курса: Механизация измельчения грубых кормов. Механизация обработки 

корнеклубнеплодов.  Механизация измельчения зерновых кормов. Механизация приготовления 

кормовых смесей. Механизация гранулирования и брикетирования кормов. Механизация раздачи 

кормов. Механизация удаления и переработки навоза. Механизация доения коров. 
Результаты обучения: знать и понимать стратегию инженерного образования, современные 

направления развития аграрной техники 

Руководитель программы: Бобков С.И. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

MShTM 3304 Мал шаруашылығындағы технология және механикаландыру 

 
Пререквизеттері: Теориялық және қолданбалы механикасы; Электротехниканың тео-риялық 

негіздері. 
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Постреквизиттері: Агротехнологиялық машиналар; Тракторлар мен автокөліктер. 
Оқу мақсаты: Инженерлік білім және аграрлық техниканың заманауи даму үрдіс-терін стратегиясын 

білуі және түсінуі тиіс. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жаңа технологиялардың және техникалық құралдар-дың енгізулер 
және игеру бастапқы кезеңі мал шаруашылық механикаландыру. Мал шаруа-шылық фермада 

объекттердің жобалауы, өнімдер өңдеулері тармақтарға, жобалық және мон-таждық ұйымдардың 

тізімі, операциялар жүзеге асырулары әдістері. 

Оқыту нәтижесі: Инженерлік білім және аграрлық техниканың заманауи даму үрдіс-терін 
стратегиясын білу және түсіну. 

Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 
 

TMZh 3304 Технология и механизация в животноводстве 

 
Пререквизиты: Теоретическая и прикладная механика. Теоретические основы электротехники 

Постреквизиты: Сельскохозяйственные машины. Тракторы и автомобили 

Цель изучения. Получить знание и понимание стратегии инженерного образования, современных 

направлений развития аграрной техники 
Краткое содержание курса: Механизация измельчения грубых кормов. Механизация обработки 

корнеклубнеплодов. Механизация измельчения зерновых кормов. Механизация приготовления 

кормовых смесей. Механизация гранулирования и брикетирования кормов. Механизация раздачи 
кормов. Механизация удаления и переработки навоза. Механизация доения коров. 

Результаты обучения: знать и понимать стратегию инженерного образования, современные 

направления развития аграрной техники 

Руководитель программы: Бобков С.И. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

OMShOKOATM 3305 Өсімдік және мал шаруашылығының өнімдерін қайта өндеуге арналған 

технологиялық машиналар 

 

Пререквизеттері: Физика, Теориялық және қолданбалы механикасы 

Постреквизиттері: Агроөндірістiк кешендегі қайта өңдіру кәсiпорындарының техно-логиялық 

процестерiн жобалау негiздерi 

Оқу мақсаты: өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу өндірісіне ғылыми тұрғыдан қарауға 

негізделген, өңдеу кәсіпорындарының технологиялық процестерін игеруге қабілетті мамандарды 
дайындау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Азық-түлік технологиясы машина ұйымдастыру. Ком-поненттері 

ауылшаруашылық шикізат арқылы тамақ өнімдерін өндіруге арналған бөлшектеу технологиялық 
желілері. Ауылшаруашылық шикізатын арқылы тамақ өнімдерін өндіруге ар-налған компоненттерін 

жинау технологиялық желілері. Ауылшаруашылық шикізатын аралас қайта өңдеу арқылы тамақ 

өнімдерін өндіруге арналған технологиялық желілері. Ауылшаруашылық шикізатын аралас қайта 
өңдеу арқылы тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық желілері. Ауылшаруашылық 

шикізатын және қаптама жууға арналған жабдық. 

Оқыту нәтижесі: Технологиялық машиналар және өңдеу өнеркәсібі жабдықтарын технико-

экономикалық сипаттамалары білуі. өңдеу өндірістерінің технологиялық процестерінің негіздері 
түсіну. Технологиялық машиналар және жабдықтар негізгі есептеулерді орындау дағдысы болуы 

тиіс. Олардың өнімділі анықтау мүмкіндігі. Оның шешу жолдары мәселені тұжырымдау мен 

қабілетін көрсетіп дайын болуы тиіс. Технологиялық машиналар мен жабдықтар жұмыс режимін 
дұрыс таңдап білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TMPPRZh 3305 Технологические машины для переработки продукции растениеводства и 

животноводства 
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Пререквизиты: физика, теоретическая и прикладная механика. 

Постреквизиты: основы проектирования технологических процессов перерабатывающих предприятий 

агропромышленного комплекса. 
Цель изучения. Подготовка специалистов, способных разбираться в технологических машинах и 

оборудовании, опираясь на научный подход в знаниях перерабатывающих производств продукции 

растениеводства и животноводства. 

Краткое содержание курса: Организация машинных технологий пищевых продуктов. 
Технологические линии для производства пищевых продуктов путем разборки 

сельскохозяйственного сырья на компоненты. Технологические линии для производства пищевых 

продуктов путем сборки из компонентов сельскохозяйственного сырья. Технологические линии для 
производства пищевых продуктов путем комбинированной переработки сельскохозяйственного 

сырья. Технологические линии для производства пищевых продуктов путем комбинированной 

переработки сельскохозяйственного сырья. Оборудование для мойки сельскохозяйственного сырья и 
тары. 

Результаты обучения: знать технико-экономические характеристики технологических машин и 

оборудования перерабатывающих производств; понимать основы технологических процессов 

перерабатывающих производств; иметь навыки выполнения основных расчетов технологических 
машин и оборудования; уметь их определять производительность; иметь готовность сформулировать 

проблему и способность показать пути ее решения; уметь правильно выбрать режим работы 

технологических машин и оборудования. 
Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

STZh 3305 Саланың технологиялық жабдығы 

 

Пререквизеттері: Физика, Теориялық және қолданбалы механикасы, Өсімдік және мал 

шаруашылығының өнімдерін қайта өндеуге арналған технологиялық машиналар, агро-технологиялық 
машиналар. 

Постреквизиттері: Агроөндірістiк кешендегі қайта өңдіру кәсiпорындарының техно-логиялық 

процестерiн жобалау негiздерi 
Оқу мақсаты: өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу өндірісіне ғылыми тұрғыдан қарауға 

негізделген, өңдеу кәсіпорындарының технологиялық процестерін игеруге қабілетті мамандарды 

дайындау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Өндірістік процестерді технологиялық схемасы. Өндірістік 
процестерді негізгі сатысы. Ауылшаруашылық өнімдер өндірістер технологиялық жабдығы. 

Ауылшаруашылық өнімдерін сақтау технологиялық жабдықтары. Процестер астық сақтау кезінде. 

Астық массасын сақтау режимдері мен әдістері. Технологиялық жабдық қабылдау, астық және 
өнімдерін қайта өңдеу орналастыру және сақтау. Ауылшаруашылық өнімдерін технологиялық 

жабдық өңдеу. Технологиялық жабдықтар ет және сүт өңдеу. Технологиялық астық қайта өңдеу 

жабдықтар. 
Оқыту нәтижесі: Технологиялық машиналар және өңдеу өнеркәсібі жабдықтарын технико-

экономикалық сипаттамалары білуі. өңдеу өндірістерінің технологиялық процестерінің негіздері 

түсіну. Технологиялық машиналар және жабдықтар негізгі есептеулерді орындау дағдысы болуы 

тиіс. Олардың өнімділі анықтау мүмкіндігі. Оның шешу жолдары мәселені тұжырымдау мен 
қабілетін көрсетіп дайын болуы тиіс. Технологиялық машиналар мен жабдықтар жұмыс режимін 

дұрыс таңдап білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

TOO 3305 Технологическое оборудование отрасли 

 
Пререквизиты: физика, теоретическая и прикладная механика, технологические машины для 

переработки продукции растениеводства и животноводства, агротехнологические машины. 
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Постреквизиты: основы проектирования технологических процессов перерабаты-вающих 
предприятий агропромышленного комплекса. 

Цель изучения. Подготовка специалистов, способных разбираться в технологических процессах 

перерабатывающих предприятий, опираясь на научный подход в знаниях перерабатывающих 
производств продукции растениеводства и животноводства. 

Краткое содержание курса: Технологические схемы производственных процессов. Основные 

стадии производственных процессов. Технологическое оборудование производст-ва 

сельскохозяйственной продукции. Технологическое оборудование хранения сельскохозяйственной 
продукции. Процессы, происходящие при хранении зерна. Режимы и способы хранения зерновых 

масс. Технологическое оборудование приёмки, размещения и хранения зерна и продуктов 

переработки. Технологическое оборудование переработки сельскохозяйственной продукции. 
Технологическое оборудование переработки мяса и молока. Технологическое оборудование 

переработки зерна. 

Результаты обучения: знать технико-экономические характеристики технологического 
оборудования; понимать основы технологических процессов перерабатывающих производств; иметь 

навыки выполнения основных расчетов технологического оборудования; уметь их определять 

производительность; иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее 

решения; уметь правильно выбрать режим работы технологических машин и оборудования. 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AATEEZh 3304 Автотракторлы ауылшаруашылық техникасының электрикалық және 

электрондық жүйелері 

 

Пререквизеттері: Математика, физика, конструкциялық материалдардың технология-сы, 
материалтану, материалдар кедергісі, гидравлика. 

Постреквизиттері: Тракторлар мен автокөліктер. 

Оқу мақсаты: Тракторлар мен автокөліктердердің электр және электронды жүйелердің белгілі бір 
сома қағидаттары мен міндеттері білу тиіс. 

Курстың қысқаша мазмұны: Функционалдық компоненттері мен электр элемент-тері және 

олардың даму болашағы. Бірлік және электр көлік құралдарының компоненттерін техникалық-
экономикалық көрсеткіштері. Ақаулық стандартты электр бірлік және олардың сыртқы 

ерекшеліктерін себептері. Автомобиль көлігі және ауыл шаруашылығы техникасы бойынша 

электрлік және электрондық жүйелерді пайдалану үшін негіздеу. 

Оқыту нәтижесі: Тракторлар мен автокөліктердердің электр және электронды жүйе-лердің белгілі 
бір сома қағидаттары мен міндеттері білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 
 

EESAST 3304 Электрические и электронные системы автотракторной сельскохозяйст-венной 

техники 

 

Пререквизиты: Математика, физика, технология конструкционных материалов, материаловедение, 

сопротивление материалов, гидравлика 

Постреквизиты: Тракторы и автомобили 
Цель изучения. Получить знание основ и задач определенной суммы знаний по имеющимся 

электрическим и электронным системам тракторов и автомобилей. 

Краткое содержание курса: Автономные источники электропитания. Система электроснабжения. 
Система электрического зажигания рабочей смеси в бензиновом двигателе. Система освещения и 

световой сигнализации. Электронные системы автоматического управления. Вспомогательное 

электрооборудование. 

Результаты обучения: знать основы и задачи определенной суммы знаний по имеющимся 
электрическим и электронным системам тракторов и автомобилей. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 
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Кафедра: Транспорт и сервис 
 

AShTEZhZhP 3304 Ауыл шаруашылық техникасының электр жабдықтау жөндеуі және 

пайдалану 

 

Пререквизеттері: Математика, физика, конструкциялық материалдардың технология-сы, 

материалтану, материалдар кедергісі, гидравлика 

Постреквизиттері: Тракторлар мен автокөліктер 

Оқу мақсаты: Тракторлар мен автокөліктердердің электр және электронды жүйелердің белгілі бір 

сома қағидаттары мен міндеттері білу тиіс. 

Курстың қысқаша мазмұны: Автономды электрмен қоректендіру көздері. Электр-мен жабдықтау 
жүйесі. Бензинді қозғалтқыш жұмыс қоспасының электр от жүйесі. Жүйесі жарықтандыру және 

жарықтық сигнал беру. Электронды автоматты басқару жүйелері. Қо-салқы электр жабдықтары. 

Оқыту нәтижесі: Тракторлар мен автокөліктердердің электр және электронды жүйе-лердің белгілі 
бір сома қағидаттары мен міндеттері білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

EREST 3304 Эксплуатация и ремонт электрооборудования сельхозяйст-венной техники 

 

Пререквизиты: математика, физика, технология конструкционных материалов, материаловедение, 
сопротивление материалов, гидравлика 

Постреквизиты: тракторы и автомобили 

Цель изучения. Получить знание основ и задач определенной суммы знаний по имеющимся 

электрическим и электронным системам тракторов и автомобилей. 
Краткое содержание курса: Автономные источники электропитания. Система электроснабжения. 

Система электрического зажигания рабочей смеси в бензиновом двигателе. Система освещения и 

световой сигнализации. Электронные системы автоматического управления. Вспомогательное 
электрооборудование. 

Результаты обучения: знать основы и задачи определенной суммы знаний по имеющимся 

электрическим и электронным системам тракторов и автомобилей. 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ATZh 4308 Ауылшаруашылық техникасын жөндеу 

 

Пререквизеттері: Машинаның бөлшектері, Теориялық және қолданбалы механикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқу мақсаты: Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу технологиясы қағидаттары мен мақсаттарын 

білу, пайдалану, ірі аудандардың және перспективалы өндіріс әдістерін мәселелері бойынша пікір 

білдіру мүмкіндік. 
Курстың қысқаша мазмұны: Өндірістік процессті жөндеу және оны ұйымдастыру. Машиналарды 

қалпына келтірудін өндірістік циклі .Өндірістік циклдын есептеу ұзақтығы. Техникалық қызмет 

көрсету өндірісінің техникалық оқытуды ұйымы. Жөндеу кәсіпорын-дарының қосалқы қызметте 

ұйымы. Техникалық бақылау ұйымы. 
Оқыту нәтижесі: Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу технологиясы қағидат-тары мен 

мақсаттарын білу, пайдалану, ірі аудандардың және перспективалы өндіріс әдіс-терін мәселелері 

бойынша пікір білдіру мүмкіндігі. 
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

RShT 4308 Ремонт сельскохозяйственной техники 

 

Пререквизиты: Детали машин, теоретическая и прикладная механика 
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Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Цель изучения. Получить знание основ и задач технологии ремонта сельскохозяйственной техники, 

применение, умение выражать суждения по вопросам, основным направлениям и перспективным 

методам производства. 
Краткое содержание курса: Производственный процесс ремонта и его организации. 

Производственный цикл восстановления машин. Расчет длительности производственного цикла. 

Организация технической подготовки ремонтного производства. Организация вспомогательных 

служб ремонтных предприятий. Организация технического контроля. 
Результаты обучения: Знать основы и задачи технологии ремонта сельскохозяйственной техники, 

умение выражать суждения по вопросам, основным направлениям и перспективным методам 

производства. 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ATTKZh 4308 Ауыл шаруашылыққа тағайындалған техникалық құралдарды жөндеу 

 

Пререквизеттері: Шетел техникасының пайдалануының негiздерi 

Постреквизиттері: кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Агроөнеркәсіптік кешенде ауылшаруашылық техникасын жөндеу мен жөндеудің 

технологиялары, әдістері мен құралдары, тозған бөлшектерін қалпына келтіру және студенттердің 

кәсіби білім жүйесін қалыптастыру 
Курстың қысқаша мазмұны: Машина мен трактор паркін пайдалану. Машина-трактор паркін 

пайдаланудың мақсаты, мазмұны және мақсаттары. Бірліктер құрамын есептеу әдісі. Өнімділік 

бөлімдері. Механикаландырылған процестерді техникалық жабдықтау деңгейі. Жүйелерге 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу (MOT және P) машиналары мен жабдықтары. Өсімдік 
шаруашылығы техникасын пайдаланудағы негізгі үдерістер. Ауыл шаруашылығында жүйе мен P 

машиналарының компоненттері. Өнімділік - техникалық жағдайдың параметрлері. 

Оқыту нәтижесі: Пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі керек: ауыл шаруашылығындағы 
өндірістік процестерді механикаландыру құралдарын құрастыру, олардың жұмыс сенімділігі 

көрсеткіштері, машиналардың техникалық жай-күйінің параметрлері өзгерістерінің зауыттық 

сенімділік деңгейіне және ауыл шаруашылығында пайдалану режимдеріне, техникалар мен 
машиналарды жөндеу және қалпына келтіру құралдарына байланысты болуы керек ауылдық 

жерлерде машина жасау және жөндеуге арналған жүйелердің құрылымдық құрылысы мен 

жұмысының тиімділігі ші өндіру. 

Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

RTSSN 4308 Ремонт технических средств сельскохозяйственного назначения 

 

Пререквизиты: Основы эксплуатации  зарубежной техники  

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 
Цель изучения: сформировать у обучающихся систему профессиональных знанийо технологиях, 

методах и средствах технического обслуживания, восстановления изношенных деталей и ремонта 

сельскохозяйственной техники в агропромышленном комплексе. 

Краткое содержание курса: Эксплуатация машинно-тракторного парка. Цель, содержание и задачи 
эксплуатация машинно-тракторного парка. Методика  расчета  состава  агрегатов. 

Производительность агрегатов. Уровень технической оснащенности механизированных процессов. 

Системы технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) машин и оборудования. Основные 
процессы при эксплуатации машин в растениеводстве. Составляющие системы ТО и Р машин в 

сельском хозяйстве. Работоспособность� величина параметров технического состояния.  

Результаты обучения: В результате изучения дисциплины обучающейся должен знать: состав 

средств механизации производственных процессов в сельском хозяйстве, показатели их 
эксплуатационной надежности, закономерности изменения параметров технического состояния 

машин в зависимости от уровня заводской надежности и режимових использования в сельском 
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хозяйстве, технологии и средства поддержания и восстановления работоспособности машин, 
структурное построение и эффективность функционирования систем технического обслуживания и 

ремонта машин в условиях сельскохозяйственного производства. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AKTS 4309 Агроөндірістік кешенде техникалық сервис  

 
Пререквизеттері: Отын майлайтын материалдар және техника-лық сұйықтар  

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Бірыңғай техникалық саясаттық бөлімшелерінің жүйесіне кіретін өндіріс және 
пайдалану машиналарын білу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Агротехсервистің агроөнеркәсіптік кешенінің жүйесін-де орналасуы. 

Инженерлік ұйымдастыру формалары, ауыл шаруашы-лығы кәсіпорындарын техникалық және 
материалдық қолдау. Дилер формасының инженерлік–техникалық тауар өндірушілерді қамтамасыз 

ету. Фирмалық техникалық қызмет көрсету, дайындаушы – зауыттардың техникалық орталықтары. 

Шаруашылық фермалардың (шаруа қожалығы) техникалық қызмет көрсету ерекшеліктері. Машина – 

технологиялық станциялар (МТС). Машина-технологиялық станция жұмысын ұйымдастыру. МТС 
қызметін регламенттеу және саптама. Машина-технологиялық станция құрылымы. Лизингтік 

формасының жалға беру ауыл шаруашылық техникасы. Арготехсервис кәсіпорынның жобалау негізі 

мен тәртібі. 
Оқыту нәтижесі: Бірыңғай техникалық саясаттық бөлімшелерінің жүйесіне кіретін өндіріс және 

пайдалану машиналарын білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 
 

TSAPK 4309 Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 
Пререквизиты: Топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Получить знание  единой  технической политики подразделений, входящих в 
систему  производства и использования машин. 

Краткое содержание курса: Место агротехсервиса в системе агропромышленного комплекса. 

Организационные формы инженерно-технического и материального обеспечения предприятий АПК. 

Дилерские формы инженерно-технического обеспечения товаропроизводителей. Фирменный 
технический сервис, технические центры заводов-изготовителей. Особенности технического сервиса 

ферменных (крестьянских) хозяйств. Машино-технологичес-кие станции (МТС). Организация работы 

машинно - технологической станции. Регламентация деятельности МТС и насадки. Структура  
машинно-технологической станции. Лизинговая форма аренды сельскохозяйственной техники. 

Основы  и порядок проектирования предприятий агротехсервиса 

Результаты обучения: Знать  единую  техническую политику подразделений, входящих в систему  
производства и использования машин. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TKKShTDZh 4309 Техникалық қызмет көрсету, шетелдік техникаға диагностика жасау 

 

Пререквизеттері: Өсімдік және мал шаруашылығының өнімдерін қайта  өндеуге  арналған 
технологиялық машиналар 

Постреквизиттері: кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: машиналардың техникалық жай-күйіндегі өзгерістерді реттейтін заңдар туралы 

студенттерге білім беру, ауыл шаруашылық техникасына техникалық қызмет көрсету және 
диагностикалау технологиясының негіздері болашақ мамандарды машиналардың техникалық жай-

күйін болжау әдістерімен, жұмыс жоспарлау ерекшеліктерін, логистиканы, машиналарды техникалық 
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пайдалану үшін инжинирингтік қызметтерді сақтау мен ұйымдастырудың ерекшеліктерімен 
таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Машина мен трактордың жалпы сипаттамалары. Машиналар мен 

қондырғылардың жұмыс көрсеткіштері. Машиналар мен тракторларды жинау негіздері. 
Бөлімшелердің жұмыс істеуі және оларды пайдалану кезінде пайдалану шығыны. Машина-трактор 

флотының құрамын негіздеу және оны техникалық қолдау. Пайдалану кезінде техникалық күйдегі 

өзгерістердің заңдылықтары. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету жүйесі (MOT). Машиналарға 

қызмет көрсетуді жоспарлау және ұйымдастыру әдістері. Машиналар мен техникалық жабдықтардың 
технологиясы. Машиналарға техникалық қызмет көрсету. Техникалық диагностиканың теориялық 

негіздері. Диагноз әдістеріне және құралдарына қойылатын негізгі талаптар. Диагностика түрлері мен 

әдістері. Диагностикалау машиналары мен технологиялары. Мобильді импортталған машиналарды 
диагностикалау. 

Оқыту нәтижесі: Пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде студент машиналар мен технологиялық 

жабдықтарды кәсіби пайдалануға арналған білімдер мен дағдыларды игеруі керек. 
Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TODZT 4309 Техническое обслуживание, диагностирование зарубежной техники 

 

Пререквизиты: Технологические машины для переработки продукции растениеводства и 

животноводства 
Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: дать студентам знания закономерностей изменения технического состояния машин, 

основ технологии ТО и диагностирования сельскохозяйственной техники; ознакомить будущих 

специалистов с методами прогнозирования технического состояния и поиска неисправностей машин, 
особенностями планирования работ, материально-технического обеспечения, хранения и 

организации инженерной службы по технической эксплуатации машин. 

Краткое содержание курса: Общая характеристика машинно-тракторных агрегатов. 
Эксплуатационные показатели машин и агрегатов. Основы комплектования машинно-тракторных 

агрегатов. Производительность агрегатов и эксплуатационные затраты при их работе. Обоснование 

состава машинно-тракторного парка хозяйства и его техническое сопровождение. Закономерности 
изменения технического состояния в процессе эксплуатации. Планово-предупредительная система 

технического обслуживания (ТО) машин. Методы планирование и организация технического 

обслуживания машин. Технология ТО машин и технологического оборудования. Техническое 

обслуживание машин. Теоретические основы технической диагностики. Основные требования к 
методам и средствам диагностирования. Виды и методы диагностирования. Средства и технология 

диагностирования машин. Диагностирование мобильных импортных машин. 

Результаты обучения: В результате изучения дисциплины студент должен приобрести знания, 
умения и навыки по профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AKKOKAOSTKO 4310 Агроөндірістiк кешендегі қайта өңдіру кәсiпорындарының 

технологиялық процестерiн жобалау негiздерi 

 
Пререквизеттері: Агроинженерлік жүйелерін моделдеу 

Постреквизиттері: кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу өндірісіне ғылыми тұрғыдан қарауға 
негізделген, өңдеу кәсіпорындарының технологиялық процестерін игеруге қабілетті мамандарды 

дайындау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жобалаудың негізгі кезеңдері. Ауылшаруашылық шикізатты қайта 

өңдеу міндеттері және сатылары технологиялық процесін жобалау. Құрылыстар және құрылыс 
алаңын учаске таңдауы. Өндірістік процестерді жобалау жалпы тәртібі. Электр энергиясын, 

химиялық материалдардың, судың, будың және суықтың қажеттілігін есептеу. Техникалық - 
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экономикалық негіздеу жобаланып отырған өндіріс. 
Оқыту нәтижесі: Технологиялық машиналар және өңдеу өнеркәсібі жабдықтарын технико-

экономикалық сипаттамалары білуі. Өңдеу өндірістерінің технологиялық процес-терінің негіздері 

түсіну. Технологиялық машиналар және жабдықтар негізгі есептеулерді орындау дағдысы болуы 
тиіс. Олардың өнімділі анықтау мүмкіндігі. Оның шешу жолдары мәселені тұжырымдау мен 

қабілетін көрсетіп дайын болуы тиіс. Жүйелік тұрғыдан позициялардан қайта өңдейтін 

кәсіпорындардың технологиялық процесстердің жобалау бағалау білу керек. Жаратылыстану-ғылыми 

пәндер негізгі заңдарын пайдалану қабілеті; математикалық талдау және модельдеу әдістері. 
Аграрлық секторда нысандар мен процестерді модельдеу күрделі инженерлік қызметте теориялық 

және эксперименттік зерттеулер негіздері. Процесс-тердің автоматты жобалаулары үйреншікті 

пакеттер және құралдар қолданып. Жеткілікті дайындау үшін білім алу саласында озық техника. 
Өңдеу кәсіпорындары жобалау технологиялық процестерді жақсарту жолдарын генерациялау білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 
 

OPTPPP APK 4310 Основы проектирования технологических процессов перерабатывающих 

предприятий агропромышленного комплекса  

 
Пререквизиты: Моделирование агроинженерных систем. 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Подготовка специалистов, способных разбираться в технологических процессах 
перерабатывающих предприятий, опираясь на научный подход в знаниях перерабатывающих 

производств продукции растениеводства и животноводства 

Краткое содержание курса: Основные этапы проектирования. Задание и стадии проектирования 

технологического процесса по переработке с/х сырья. Выбор участка строительства и площадки 
строительства. Общий порядок проектирования производственных процессов. Расчет потребности 

электроэнергии,  химических материалов, воды, пара и холода. Технико-экономическое обоснование 

проектируемого производства. 
Результаты обучения: знать технико-экономические характеристики оборудования 

перерабатывающих предприятий; понимать основы проектирования технологических процессов 

перерабатывающих предприятий; иметь навыки выполнения основных расчетов технологических 
машин и оборудования; уметь их определять производительность; иметь готовность сформулировать 

проблему и способность показать пути ее решения; уметь  оценить проектирование технологических 

процессов перерабатывающих предприятий с позиций системного подхода; 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 

агропромышленном комплексе, используя стандартные пакеты и средства автоматизированного 
проектирования процессов; иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области 

передовой техники; уметь генерировать пути улучшения проектирования технологических процессов 

перерабатывающих предприятий. 
Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AOKZh 4310 Астық өңдеу кәсіпорыңдарын жобалау 

 

Пререквизеттері: Өсімдік және мал шаруашылығының өнімдерін қайта  өндеуге  арналған 

технологиялық машиналар 

Постреквизиттері: кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: саланың жобалау үдерісін ережелер мен ережелерге сәйкес игеру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Дизайн жұмыстарын ұйымдастыру. Өндірістік құрылыстың негіздері. 

Нан және макарон фабрикаларының дизайны. Ұн комбинаттарын, дәнді дақылдар мен жем 
зауыттарын жобалау. Ішкі тасымалдау. 

Оқыту нәтижесі: Білу: өсімдік шикізатынан азық-түлік өнімдерін шығаруға, қолданыстағы 
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өндірістерді реконструкциялауға және техникалық қайта жабдықтауға арналған жаңадан салынған 
кәсiпорындардың жобаларын және дәйектiлiгiн енгiзу. Қамтамасыз ету: жаңадан салынған 

кәсiпорындардың көкөнi шикiзаттан азық-түлiк өндiрiсi, қолданыстағы салаларды қайта құру және 

техникалық қайта жарақтау жобаларын iске асыруда бағдарламалық қамтамасыз етудi пайдалану. 
Меншік: жаңадан салынған кәсіпорындардың көкөніс шикізатынан азық-түлік өнімдерін шығаруға, 

қолданыстағы өндірістерді қайта жобалауға және техникалық қайта жабдықтауға бағытталған 

жобаларын іске асырудағы бағдарламалық құралдар. 

Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

PZP 4310 Проектирование зерноперерабатывающих предприятий 

 

Пререквизиты: Технологические машины для переработки продукции растениеводства и 

животноводства 
Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения: освоение процесса проектирования предприятий отрасли в соответствии с нормами 

и правилами. 

Краткое содержание курса: Организация проектных работ. Основы промышленного строительства. 
Проектирование хлебозаводов и макаронных фабрик. Проектирование мукомольных, крупяных и 

комбикормовых заводов. Внутрицеховой транспорт. 

Результаты обучения: Знать: программные средства и последовательность выполнения проектов 
вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья, 

реконструкции и техперевооружению существующих производств. Уметь: использовать 

программные средства при выполнении проектов вновь строящихся предприятий по выпуску 

продуктов питания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению существующих 
производств. Владеть: программными средствами при выполнении проектов вновь строящихся 

предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья, реконструкции и 

техперевооружению существующих производств. 
Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AShOPU 3311 Ауылшаруашылық өндірістер процесстердің ұйымы 

 

Пререквизеттері: Өсімдік және мал шаруашылығының өнімдерін қайта  өндеуге  арналған 

технологиялық машиналар 

Постреквизиттері: кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Ауыл шаруашылығы өндірісін ұйымдастыру саласында теориялық білім мен 

тәжірибелік дағдыларды дамыту арқылы ғылыми құзыреттілікті қалыптастыру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Ауыл шаруашылығы өндірісін ұйымдастырудың ұстанымдары мен 

принциптері. Менеджмент жүйесі Экономикалық жүйенің тұжырымдамасы мен маңызы. 

Ауылшаруашылық кәсіпорын филиалдарының мамандануы және үйлесуі. Ауыл шаруашылық 
кәсіпорындарының және олардың өндірістік бірліктерінің көлемі. Экономикалық есеп және 

шаруашылық-экономикалық қатынастарды ұйымдастыру. Жерді қалыптастыру және жерді 

пайдалануды ұйымдастыру. Ресурстардың негізгі түрлерін пайдалануды қалыптастыру және 

ұйымдастыру. Өсімдік шаруашылығын ұйымдастыру. 
Оқыту нәтижесі: Пәндерді оқу нәтижесінде студент білуі керек: агроөнеркәсіптік кәсіпорындарда 

және олардың бөлімшелерінде ауыл шаруашылық өндірісі мен кәсіпкерлік ұйымының теориялық 

негіздері биологиялық, техникалық, әлеуметтік-экономикалық және басқа да факторларды ескере 
отырып, оның ішінде: ауыл шаруашылық ұйымдарын қалыптастырудың ұйымдастырушылық-

экономикалық негіздері; рационалды мамандандыруды, салаларды үйлестіруді, кәсіпорындардың 

және олардың бөлімшелерінің мөлшерін айқындайтын қағидалар мен шарттарды; шаруашылықты 

жоспарлаудың принциптері, әдістері және жүйелері; жерді ұйымдастыру және ауыл шаруашылық 
жерлерін және басқа да өндіріс құралдарын ұтымды пайдалану. 

Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 
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Кафедра: Көлік және сервис 

 

OPSP 3311 Организация процессов сельскохозяйственного производства 

 
Пререквизиты: Технологические машины для переработки продукции растениеводства и 

животноводства 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: Формирование исследовательской компетентности путем освоения теоретических 
знаний и практических навыков в области организация сельскохозяйственного производства. 

Краткое содержание курса: Закономерности и принципы организации сельскохозяйственного 

производства. Система хозяйства. Понятие и сущность системы хозяйства. Специализация и 
сочетание отраслей сельскохозяйственного предприятия. Размеры сельскохозяйственных 

предприятий и их производственных подразделений. Организация хозяйственного расчета и 

внутрихозяйственных отношений. Формирование земельной территории и организация 
использования земли. Формирование и организация использования основных видов ресурсов. 

Организация отраслей растениеводства.  

Результаты обучения: В результате изучения дисциплины студент должен знать: теоретические 

основы организации сельскохозяйственного производства и предпринимательства на предприятиях 
АПК и их подразделениях с учетом биологических, технических, социально-экономических и других 

факторов, в т.ч. организационно-экономические основы формирования сельскохозяйственных 

организаций; принципы и условия, определяющие рациональную специализацию, сочетание 
отраслей, размеры предприятий и их подразделений; принципы, методы и системы 

внутрихозяйственного планирования; организацию земельной территории и способы рационального 

использования сельскохозяйственных угодий и других средств производства. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

OUMTZhAOSKO 4307 Өндiрiс үшiн механикаландырылған технологиялар және жабдықтар, 

ауылшаруашылық өнімін сақтау және қайта өндіру 

 

Пререквизеттері: Өсімдік және мал шаруашылығының өнімдерін қайта  өндеуге  арналған 
технологиялық машиналар, Агротехнологиялық машиналары 

Постреквизиттері: Агроөндірістiк кешендегі қайта өңдіру кәсiпорындарының техно-логиялық 

процестерiн жобалау негiздерi 

Оқу мақсаты: өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу өндірісіне ғылыми тұрғыдан қарауға 
негізделген, өңдеу кәсіпорындарының технологиялық процестерін игеруге қабілетті мамандарды 

дайындау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Машина-аппараттық схемалар өндірістік процестер. Өндірістік 
процестерді негізгі сатысын. Ауылшаруашылық өнімдер ұйымдастыру заманауи нысандары. Ауыл 

шаруашылығы өнімдерін үздіксіз-ағымдық өндіріс. Ауыл шаруашылығы өнімдерін 

механикаландырылған технологиясы сақтау. Процестер астық сақтау кезінде. Режимдері және астық 
массасының сақтау құралы. Астық және өнімдерін қайта өңдеу қабылдау, орналастыру және сақтау, 

ұйымдастыру технологиялық  принциптері. Ауылшаруашылық өнімдер өңдеулер механикаланған 

технологиялары. Ет және сүт өңдеу механикаландырылған технологиясы. Астық өңдеу 

механикаландырылған технологиясы. 
Оқыту нәтижесі: көлік құралдарын негізгі бөліктері, оларды жобалау әдістерін есептеу және 

жүктемелер бағалау әдістерін білу, жүйелік көзқарас бар машинаның дизайн бағалауға қабілетті 

болуы; Жеткілікті дайындау үшін білім алу саласында озық техника. Машиналар жақсарту жолдары 
генерациялау білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

MTOPHPSP 4307 Механизированные технологии и оборудование для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
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Пререквизиты: Технологические машины для переработки продукции растениеводства и 

животноводства, агротехнологические машины. 

Постреквизиты: Основы проектирования технологических процессов перерабаты-вающих 
предприятий агропромышленного комплекса. 

Цель изучения. Подготовка специалистов, способных разбираться в технологических процессах 

перерабатывающих предприятий, опираясь на научный подход в знаниях перерабатывающих 

производств продукции растениеводства и животноводства. 
Краткое содержание курса: Машинно-аппаратурные схемы производственных процессов. 

Основные стадии производственных процессов. Современные формы организации производства 

сельскохозяйственной продукции. Непрерывно-поточное производство сельс-кохозяйственной 
продукции. Механизированные технологии хранения сельскохозяйственной продукции. Процессы, 

происходящие при хранении зерна. Режимы и способы хранения зерновых масс. Технологические 

принципы организации приёмки, размещения и хранения зерна и продуктов переработки. 
Механизированные технологии переработки сельскохозяйст-венной продукции. Механизированные 

технологии переработки мяса и молока. Механизированные технологии переработки зерна. 

Результаты обучения: иметь навыки выполнения основных расчетов технологических машин и 

оборудования; уметь их определять производительность; иметь готовность сформулировать проблему и 
способность показать пути ее решения; иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в 

области передовой техники. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AShUM 4307 Ауылшаруашылықтың шикізатын ұқсатуның механикаландыру 

 
Пререквизеттері: агротехнологиялық машиналар 

Постреквизиттері: Агроөндірістiк кешендегі қайта өңдіру кәсiпорындарының техно-логиялық 

процестерiн жобалау негiздерi 
Оқу мақсаты: Студенттерді а/ш өнімдерін өндіру, сақтау және өңдеу үшін механика-ландырылған 

технологиялар мен жабдықтар мәселелерін шешуде жалпы әдістемелік бағыт-ты игеруді үйрету. 

Курстың қысқаша мазмұны: Процестер астық сақтау кезінде. Режимдері және ас-тық массасының 
сақтау құралы. Астық және өнімдерін қайта өңдеу қабылдау, орналастыру және сақтау, ұйымдастыру 

технологиялық  принциптері. Ауылшаруашылық өнімдер өң-деулер механикаланған технологиялары. 

Ет және сүт өңдеу механикаландырылған техно-логиясы. Астық өңдеу механикаландырылған 

технологиясы. 
Оқыту нәтижесі: Технологиялық машиналар және жабдықтар негізгі есептеулерді орындау дағдысы 

болуы. Олардың өнімділі анықтау мүмкіндігі. Оның шешу жолдары мәселені тұжырымдау мен 

қабілетін көрсетіп дайын болуы тиіс. Жеткілікті дайындау үшін білім алу саласында озық техника. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

MPSS 4307 Механизация переработки сельскохозяйственного сырья 

 

Пререквизиты: Агротехнологические машины. 

Постреквизиты: Основы проектирования технологических процессов перерабатывающих 
предприятий агропромышленного комплекса. 

Цель изучения. Научить студентов общему методологическому подходу к решению вопросов 

механизированных технологии и оборудования для производства, хранения и переработки с/х 
продукции и их особенностей. 

Краткое содержание курса: Процессы, происходящие при хранении зерна. Режимы и способы 

хранения зерновых масс. Технологические принципы организации приёмки, размещения и хранения 

зерна и продуктов переработки. Механизированные технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции. Механизированные технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 

Механизированные технологии переработки мяса и молока. Механизированные технологии 
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переработки зерна. 
Результаты обучения: иметь навыки выполнения основных расчетов технологических машин и 

оборудования; уметь их определять производительность; иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать пути ее решения; иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в 
области передовой техники. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AzhZhKE 4307 Автотрактор жабдықтардың жұмысын қамтамасыз ету 

 

Пререквизеттері:Көлiк құралдары 

Постреквизиттері: кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты:Жұмыс жасаулар сұрақтар және теориялық тұрғылары жол қозғалыс-тарға жүйеде 

айқындалған заңдылықтардың жол-көлік жүйелер және жаттығу іске асыру. 
Курстың қысқаша мазмұны:Жұмыс жасаулар сұрақтар және теориялық тұрғылары жол 

қозғалыстарға жүйеде айқындалған заңдылықтардың жол-көлік жүйелер және жаттығу іске асыру. 

Оқыту нәтижесі:Электр энергетикалық жүйелердің мен қондырғыларды салу және пайдалану 

өндірісінде өмірі мен қоршаған ортаны қорғау қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды 
білу; базалық нормативтік көлік құралында әдістемелік құжаттар, қауіпсіздік қызметінің білу; көлік 

және жаяу жүргіншілер ағындарының сипаттамаларын білу; өндірістік ортада зерттеу субъектілерінің 

теориялық негіздерін пайдалануға дайын; заманауи технологиялар мен жабдықтарды пайдалану 
мүмкінмдігі; ауызша және жазбаша ойын логикалық түрде, шынайы және нақты құру қабілеті; көлік 

жүйелерінің қауіпсіздік мемлекеттің талдау жүргізу мүмкіндігі; этикалық жә-не құқықтық 

нормаларды ұстану қабілеті, әлеуметтік бейімделу қабілеті, толерант-тылық, ұжымдық жұмысқа 

қабілеттілігі, адамдарды басқаруға және басқарушылық нұсқамаларға бағынуы; техникалық және 
ғылыми әдебиеттерді оқу және талдау қабілеті; шетелде ұйымдастыру және қозғалыс қауіпсіздігі 

даму үрдістерін зерттеу 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра:Көлік және сервис 

 

OBRAT 4307  Организация безопасности работы автотракторной техник 

 

Пререквизиты: Теория автомобилей 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Вопросы и теоретические аспекты функционирования дорожно-транспортной 
системы и практическая реализация выявленных закономерностей в системе дорожного движения. 

Краткое содержание курса: Вопросы и теоретические аспекты функционирования дорожно-

транспортной системы и практическая реализация выявленных закономерностей в системе 
дорожного движения. 

Результаты обучения: Знание необходимых мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

охране окружающей среды при производстве строительстве и эксплуатации электроэнергетических 
систем и установок. Знание основных нормативных, руководящих документов службы безопасности 

движения на автотранспорте. Знание характеристик транспортных и пешеходных потоков. 

Готовность использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных 

условиях. Способность эксплуатировать современную технику и оборудование. Способность 
логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь; способность к 

выполнению анализа состояния безопасности транспортных систем. Способность следовать 

этическим и правовым нормам, толерантность, способность к социальной адаптации, умение 
работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться руководящим указаниям. Обладать 

умением читать, анализировать техническую и научную литературу; изучать тенденции развития 

организации и безопасности движения за рубежом. 

Руководитель программы: Махметова Ж.М. 
Кафедра:Транспорт и сервис 
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ATOZhTN 4307 Ауылшаруашылық техникасын өндіру және  жөндеуi технологияларының 

негiздерi 

 

Пререквизеттері: Өсімдік және мал шаруашылығының өнімдерін қайта  өндеуге  арналған 
технологиялық машиналар 

Постреквизиттері: кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Тозған бөлшектерді, монтаждық қондырғыларды, машиналар мен жабдықтарды 

жөндеу және қалпына келтірудің заманауи технологиялық үрдістерін, өндірістік процестердің 
оңтайлы режимдерін, осы процесстерді жобалау негіздерін және машиналарды жөндеу сапасын 

басқаруды студенттердің білімдерін қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жөндеу машиналарының теориялық негіздері. Машиналарды және 
жабдықтарды жөндеудің өндірістік процесі. Қалпына келтіру бөліктерінің технологиялық процестері. 

Стандартты бөлшектерді қалпына келтіру және монтаж машиналары мен жабдықтарын жөндеу. 

Машиналар мен жабдықтарды жөндеудің технологиялық үрдістерін механикаландыру және 
автоматтандыру. Сапаны басқаруды жөндеу. 

Оқыту нәтижесі: Пәндерді меңгеру нәтижесінде бакалавр білуі керек: агроөнеркәсіптік техниканы, 

ауыл шаруашылығында көлік-технологиялық машиналарды және жабдықты жөндеу және 

жаңғыртудың өндірістік процестері; машина бөлшектерін қалпына келтірудің заманауи 
технологиялық процестері; монтаждық қондырғыларды, машиналар мен жабдықтарды жаңғырту 

және жөндеудің технологиялық процестері; өңдеу режимдерінің өнімдерді жөндеу сапасына әсері; 

бөлшектердің, монтаждық қондырғылардың, машиналық шиналардың және жабдықтардың 
ұзақмерзімділігін арттыру әдістері; бөлшектерді жөндеу және монтаж машиналары мен жабдықтарын 

жөндеудің технологиялық процестерін жобалау негіздері; технологиялық үдерістерді 

механикаландыру және автоматтандыру әдістері және қауіпсіз жұмыс ережелері; Машиналар мен 

жабдықтарды сапалы басқаруды жөндеу негіздері. 
Бағдарлама жетекшісі: Амантаев М.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

OTPRST 4307 Основы технологии производства и ремонта сельскохозяйственной  техники 

 

Пререквизиты: Технологические машины для переработки продукции растениеводства и 
животноводства 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование у студентов знаний о современных технологических процессов 

ремонта и восстановления изношенных деталей, сборочных единиц, машин и оборудования, 
оптимальных режимов выполнения производственных процессов, основ проектирования этих 

процессов и управления качеством ремонта машин. 

Краткое содержание курса: Теоретические основы ремонта машин. Производственный процесс 
ремонта машин и оборудования. Технологические процессы восстановления деталей. Восстановление 

типовых деталей и ремонт сборочных машин и оборудования. Механизация и автоматизация 

технологических процессов ремонта машин и оборудования. Управление качеством ремонта. 
Результаты обучения: В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 

производственные процессы ремонта и модернизации с/х техники, транспортных и технологических 

машин и оборудования в сельском хозяйстве; современные технологические процессы 

восстановления деталей машин; технологические процессы модернизации и ремонта сборочных 
единиц, машин и оборудования; влияние режимов обработки на показатели качества ремонта 

изделий; методы повышения долговечности деталей, сборочных единиц, машин и оборудования; 

основы проектирования технологических процессов восстановления деталей и ремонта сборочных 
машин и оборудования; методы механизации и автоматизации технологических процессов и правила 

безопасной работы; основы управления качеством ремонта машин и оборудования. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 
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Логистика (сала бойынша) 

Логистика (по отраслям) 

 

 

Академиялық дәрежесі: «6В11319 Логистика (сала бойынша)» білім беру бағдарламасы 

қызмет көрсету саласындағы бакалавры (5В090900-«Логистика (по отраслям)» мамандығы 

бойынша қызмет көрсету саласындағы бакалавры)  

 

Академическая степень: бакалавр в области услуг по образовательной программе 

«6В11319 Логистика (по отраслям)» (бакалавр в области услуг по специальности 5В090900 – 

«Логистика (по отраслям)») 

 

В рамках специальности 5В090900 – «Логистика (по отраслям)» студентам предлагается 

на выбор две образовательные траектории: «Логистика на транспорте» и «Логистика на 

производстве». 

 
 

1 2019-2020 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 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически
х кредитов 

1 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 21 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік 

коммуникативтік 

және мәдениетін 

/Социальная 

коммуникативность 

и культура 

Kkzt/SIK 1101 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы/Современная 

история Казахстана 
5 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических 

знаний  

PM/PK 1102 
Психология.Мәдениеттану/Психология. 

Культурология 
4 

ЖБП / 
ООД 

Тілдегі/Языковой 

ShT / IYa  

1103 (1) 
Шетел тілі / Иностранный язык  5 

K(O)T/K(R)Y

a 1104(1)  
Қазақ(орыс) тілі/Казахский (русский) язык  5 

ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура  

DSh/FK 1108 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Вузовский компонет 4 

БП /  

БД 

Логистика негіздері/ 

Основы логистики 
LN/ОL 1201 Логистика негіздері/ Основы логистики 4 
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Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 5 

ЖБП / 

ООД 

Жалпы 

элективті/Общеэлек

тивный 

AOKEKN / 

OBZhОТ  

1112 

Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

негіздері/ Основы безопасности жизнедеятельности и 

охрана труда 

5 

Din/Rel 1112 Дінтану/Религиоведение 

ETD / EUR  

1112 

Экология және тұрақты даму / Экология и устойчивое 

развитие  

Gen/Gen 1112 Гендерология/Гендерология 

OMSHN/ORZ

h 1112 

Өсімдік және мал шаруашылық негіздері/Основы 

растениеводства и животноводства 

2 СЕМЕСТР 30 

Міндетті компонент / Обязательный компонент 21 

ЖБП / 
ООД 

Тілдегі/Языковой 

ShT / IYa  

1103 (2) 
Шетел тілі / Иностранный язык  5 

K(O)T/K(R)Y
a 1104 (2) 

Қазақ(орыс) тілі/Казахский (русский) язык  5 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік 

коммуникативтік 

және мәдениетін 

/Социальная 

коммуникативность 

и культура 

AKT/IKT 

1105 

Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде)/ Информационно-

коммуникационные технологии (на англ.языке)  

5 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических 

знаний  

SA/PS 1106 Саясаттану. Әлеуметтану/Политология.Социология 4 

ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 
Физическая 

культура  

DSh/FK 1108 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Вузовский компонет 6 

БП /  

БД 

Логистика негіздері/ 

Основы логистики 
AL/IL 1202 Ақпараттық логистика/ Информационная логистика 5 

БП /  

БД 

Логистика негіздері/ 

Основы логистики 

KPO/PPY  

1204 
Оқу / Учебная  1 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

БП /  

БД 

 

Технология және 

жүктің 

тасымалының 

ұйымы/ Технология 

и организация 

перевозок грузов 

AShOZhSL/L

PHS 1203 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізу және сақтау 

логистикасы/ Логистика поставок и хранения 

сельскохозяйственной продукции 
3 

AKL /LAK 

1203 

Агроөнеркәсіптік кешендегі логистика/ Логистика в 

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

 

Цикл Модулі / Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически
х кредитов 

3 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 7 

ЖБП / 
ООД 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических 

знаний 

Fil/ Fil 2107 Философия /Философия 5 

ЖБП / 
ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура  

DSh/FK 1110 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Вузовский компонет 8 

БП / 
БД 

Көлік құралдары 

мен көлік 

жүйесі/Транспорт и 

транспортная 
система 

KKKKU/TSO

TU 2205 

Көлік құралдары және көлік қызметтерін 

ұйымдастыру/ Транспортные средства и организация 

транспортных услуг 

3 

БП / 
БД 

KZhG/GTS 

2206 

Көлік жүйелерінің географиясы/ География 

транспортных систем 
5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 15 

БП / 
БД Көлік құралдары 

мен көлік 

жүйесі/Транспорт и 

транспортная 

система 

ZhNH/HOT 

2207 

Жылутехниканың негiздерiмен хладокөлiгi/ 

Хладотранспорт с основами теплотехники 
5 

RUTM/HMRT 

2207 

Рефрижератор үлгінің тоназытқыш машиналары/ 

Холодильные машины рефрижераторного типа 

БП / 
БД 

KTOA/VVT 

2208 

Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі /Взаимодействие 

видов транспорта 
5 

BKZh/ETS 

2208 
Бiртұтас көлiк жүйесі/ Единая транспортная система 

БП / 
БД 

Технология және 

жүктің 

тасымалының 

ұйымы/ Технология 

и организация 

перевозок грузов 

KKU/OBD 
2209 

Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру/ Организация 
и безопасность движения 

5 

KK/OBT 2209 
Көлік қауіпсіздік/Обеспечение безопасности на 

транспорте 

4 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 2 

ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура 

DSh / FK 1111 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Вузовский компонет 8 

БП / 
БД 

Технология және 
жүкті тасымалдауды 

ұйымдастыру / 

Технология и 

организация 

перевозок грузов 

ZhZhLT/LTD

G 2211 

Жүкті жеткізудің логистикалық технологиялары/ 

Логистические технологии доставки груза 
5 

БП / 
БД 

KPO / PPP 

2215 
Өндірістік / Производственная 3 
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Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 20 

БП/ 
БД 

Кәсіпкерлік 

экономикалық 

негіздері/Экономиче

ские основы 

предпринимательств

а 

TKS/TPS 

2210 

Технологиялық Кәсіпкерлік және 

Стартаптар/Технологическое Предпринимательство и 

Стартапы 
5 

ZhМ/PM 2210 Жобалық менеджмент/Проектный менеджмент 

БП/ 
БД Технология және 

жүкті тасымалдауды 

ұйымдастыру / 

Технология и 

организация 

перевозок грузов 

Zhuk/Gruz 

2212 
Жүктану/Грузоведение 

5 
ZhZhTKEN/O

RKGPS 2212 

Жылжымалы жүк толтырма және қамтамасыз ету 

негіздері/ Основы размещения и крепления грузов на 

подвижном составе 

БП/ 
БД 

ZhTTZhTM/T

MPRR 2213 

Жүктi тиеу-түсiру жұмыстарының технология және 

механикаландыруы/ Технология и механизация 

погрузочно - разгрузочных работ 5 

KZhZh/TGS 

2213 
Көлік және жүк жүйесі/Транспортно-грузовые системы 

БП/ 
БД 

Көлік құралдары 

мен көлік 

жүйесі/Транспорт и 

транспортная 

система 

ZhOLT/LTOG 

2214 

Жүктерді өңдеудің логистикалық технологиялар 

(салалар бойынша)/ Логистические технологии 

обработки грузов (по отраслям) 5 

MIT/MIP 

2214 

Мульти-интермодальды тасымалдау/Мульти-

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

 

Цикл Модулі / Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически
х кредитов 

5 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 9 

БП / 

БД Логистика/ 

Логистика 

AL/IL/IL 3206 Ақпараттық логистика/ Информационная логистика 3 

БП / 

БД  

TKL/LT/LCM 

3208 

Тауар қозғалыс логистикасы/ Логистика 

товародвижения 
3 

КП / 
ПД 

Көлік логистикасы/ 

Транспортная 

логистика 

KL/TL 3302 Көлiк логистикасы/ Транспортная логистика 3 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

«Көліктегі логистика» білім беру траекториясы / Образовательная траектория «Логистика 

на транспорте» 
21 

БП / 
БД Тасымалдауларды 

басқару/ 

Управление 

перевозками 

PB/UP 3220 Персоналды басқару/ Управление персоналом 
5 

KM/МР 3220 Кәсіпорын менеджменті/Менеджмент предприятия 

БП / 
БД 

TUKB/OPUD 

3221 

Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару/ 

Организация перевозок и управление движением 
5 

KKKZh/ERT 

3221 

Көлікте қызмет көрсету жұмыстары/ 

Эксплуатационная работа на транспорте 

КП / 
ПД 

Көлік логистикасы/ 

Транспортная 

логистика 

KBZhL/LTRS 

3303 

Көлік-бөлуші жүйелерінің логистикасы / Логистика 

транспортно - распределительных систем  
6 

KLZh/ТLS 

3303 

Көлік - логистикалық жүйелер/ Транспортно – 

логистические системы 

БП / 
БД 

Көліктің ақы-

пұлдары/ 

Транспортные 

средства 

KEKKN/OTE

O/BTFS 3222 

Көлiк-экспедициялық қызмет көрсету негiздерi/ 

Основы транспортно - экспедиционного обслуживания 
5 

ZhTK/TED/T

TA 3222 

Жүк тасымалдау қызметі/Транспортная 

экспедиционная деятельность 

«Өндірістегі логистика» білім беру траекториясы / Образовательная траектория «Логистика 

на производстве» 
21 

БП / 
БД Тасымалдауларды 

басқару/ 

Управление 

перевозками 

PB/UP 3220 Персоналды басқару/ Управление персоналом 
5 

KM/МР 3220 Кәсіпорын менеджменті/Менеджмент предприятия 

БП / 
БД 

TUKB/OPUD 

3221 

Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару/ 

Организация перевозок и управление движением 
5 

KKKZh/ERT 

3221 

Көлікте қызмет көрсету жұмыстары/ 

Эксплуатационная работа на транспорте 

КП / 
ПД 

Көлік логистикасы/ 
Транспортная 

логистика 

KBZhL/LTRS 
3303 

Көлік-бөлуші жүйелерінің логистикасы / Логистика 
транспортно - распределительных систем  

6 
KLZh/ТLS 

3303 

Көлік - логистикалық жүйелер/ Транспортно – 

логистические системы 

БП / 
БД 

Көліктің ақы-

пұлдары/ 

Транспортные 

средства 

KKKKU/TSO

TU 3222 

Көлік құралдары және көлік қызметтерін 

ұйымдастыру/ Транспортные средства и организация 

транспортных услуг 5 

LKKS/LSU 

3222 

Логистика қызмет көрсету саласында/ Логистика в 

сфере услуг 

6 СЕМЕСТР 33 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 7 
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КП/ 
ПД 

Көлік логистикасы/ 

Транспортная 

логистика 

ZhTB/UZP 

3301 
Жеткізу тізбегін басқару/Управление цепями поставок 4 

БП/ 

БД 

Логистика/ 
Логистика 

LMM/MML 
3207 

Логистикада математикалық модельдеу/ 
Математическое моделирование в логистике 

3 

Оқыту қосымша түрлері  / Дополнительные виды обучения 3 

ОҚТ / 
ДВО 

Кәсіптік 

практика/Профессио

нальная практика 

KPO/PPP  

3405 
Өндірістік / Производственная 3 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

«Көліктегі логистика» білім беру траекториясы / Образовательная траектория «Логистика 

на транспорте» 
23 

БП/ 
БД 

Жобалау негіздері/ 

Основы 

проектирования 

KKKZhN/OP

TUS 2212 

Көліктік құрылғылар мен құрылыстарды жобалау 

негіздері/ Основы проектирования транспортных 

устроиств и сооружений 
5 

KKUTZh/OTP

KP 2212 

Ұйым, технология және коммерциялық кәсіпорынның 

жобалау / Организация, технология и проектирование 

коммерческих предприятий 

БП/ 
БД 

Тасымалдауларды 

басқару/Управление 

перевозками 

Zhuk/Gruz 

3224 
Жүктану/Грузоведение 

4 
ZhZhTKEN/O

RKGPS 3224 

Жылжымалы жүк толтырма және қамтамасыз ету 

негіздері/ Основы размещения и крепления грузов на 

подвижном составе 

БП/ 
БД 

ZhKZhU/OG
KR 3225 

Жүк және коммерциялық жұмыcпен ұйымдастыру/ 
Организация  грузовой и коммерческой работой 

4 
ZhKZhB/UGK

R 3225 

Жүк және коммерциялық жұмыстар басқару/ 

Управление грузовой и коммерческой работой 

КП/ 
ПД 

Көлік логистикасы/ 

Транспортная 

логистика 

ZhKL/LS 

3304 

Жүкті қоймалау логистикасы/ Логистика 

складирования 
5 

KZhB/USS 

3304 

Қойма жүйелерді басқару/ Управление складскими 

системами 

КП/ 
ПД 

Тарату логистикасы 

және сыртқы 

экономикалық 

қызмет/ 

Распределительная 

логистика и 

внешнеэкономическ

ая деятельность 

SEKKKE/TO

VD 3305 

Сыртқы экономикалық қызметтi көліктік  қамтамасыз 

ету/Транспортное обеспечение внешнеэкономической 

деятельности 

5 

KE/EТ 3305 Көлік экономикасы/ Экономика транспорта 

«Өндірістегі логистика» білім беру траекториясы / Образовательная траектория «Логистика 

на производстве» 
23 

БП/ 
БД Көліктің ақы-

пұлдары/ 

Транспортные 

средства 

ATB/UAP 

2212 

Автокөлік тасымалдауын басқару/Управление 

автомобильными перевозками 
5 

KKI/TKD  

2212 

Көлік және коммерциялық іс-шаралар/ Транспортно-

коммерческая деятельность 

БП/ 
БД 

KEKKN/OTE

O 3225 

Көлiк-экспедициялық қызмет көрсету негiздерi/ 

Основы транспортно - экспедиционного обслуживания 
4 

ZhTK/TED 

3225 

Жүк тасымалдау қызметі/Транспортная 

экспедиционная деятельность 

БП/ 
БД 

Тасымалдауларды 

басқару/Управление 

перевозками 

Zhuk/Gruz 

3224 
Жүктану/Грузоведение 

4 
ZhZhTKEN/O

RKGPS 3224 

Жылжымалы жүк толтырма және қамтамасыз ету 

негіздері/ Основы размещения и крепления грузов на 

подвижном составе 
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КП/ 
ПД 

AShZhSLK/L

SSOAK 3305 

Ауыл шаруашылығы жүйелері салаларының 

логистикалық құрылымы/Логистическая структура 

систем отраслей агропромышленного комплекса 5 

LKKS/LSU 

3305 

Логистика қызмет көрсету саласында/Логистика в 

сфере услуг 

КП/ 

ПД 

Көлік логистикасы/ 

Транспортная 
логистика 

ZhKL/LS 

3304 

Жүкті қоймалау логистикасы/ Логистика 

складирования 
5 

KZhB/USS 
3304 

Қойма жүйелерді басқару/ Управление складскими 
системами 
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1.4  4 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса 

 

Цикл Модулі / Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически
х кредитов 

7 СЕМЕСТР  

7.1 триместр/ 7.1 триместр 20 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

 «Көліктегі логистика» білім беру траекториясы / Образовательная траектория «Логистика 

на транспорте» 
20 

КП/ 
ПД 

Технология және 

жүктің 

тасымалының 

ұйымы/ Технология 

и организация 

перевозок грузов 

ZhTTZhTM/T

MPRR 4308 

Жүктi тиеу-түсiру жұмыстарының технология және 

механикаландыруы/ Технология и механизация 

погрузочно - разгрузочных работ 
5 

KZhZh/TGS 

4308 
Көлік және жүк жүйесі/Транспортно-грузовые системы 

КП/ 
ПД 

Жолаушылар - 

жүктерді 

тасымалдау/ 

Пассажиро-грузо 

перевозки 

 

 

HT/MP 4309 
Халықаралық тасымалдауы/Международные 

перевозки 
5 

KS/STC 4309 
Құралдарың сертификаттау /Сертификация 

транспортных средств 

КП/ 
ПД 

ZhT/GP 4310 Жүк тасымалдауы/ Грузовые перевозки 
5 

KI/TD 4310 Кеден ісі/Таможенное дело 

КП/ 

ПД 

ZhTL/LPP 

4311 

Жолаушыларды тасымалдау логистикасы/ Логистика 

пассажирских перевозок 
5 

ZhB/UPP 
4311 

Жолаушылар басқару/Управление пассажирскими 
перевозками 

«Өндірістегі логистика» білім беру траекториясы / Образовательная траектория «Логистика 

на производстве» 
20 

КП/ 
ПД 

Реттегіш логистика 

және СЭҚ / 

Распределительная 

логистика и ВЭД 

OL/PL 4308 Өндірістік логистикасы/Производственная логистика 
5 

OB/UP 4308 Өндірісті басқару/Управление на производстве 

КП/ 
ПД 

KZhLI/LITS 

4309 

Көлiк жүйелерiнiң логистикалық 

инфрақұрылымы/Логистическая инфраструктура 

транспортных систем  5 

KK/KP 4309 
Кәсіпорындарды коммерцияландыру 

/Коммерциализация предприятий 

КП/ 
ПД 

Жолаушының 

жүктің тасымалдары 

/ Пассажиро-грузо 

перевозки 

ZhT / GP 4310 Жүк тасымалдауы / Грузовые перевозки 
5 

KI/TD 4310 Кеден ісі/Таможенное дело 

КП/ 
ПД 

ZhTL/LPP 

4331 

Жолаушыларды тасымалдау логистикасы / Логистика 

пассажирских перевозок 
5 

ZhB/UPP 

4311 

Жолаушылар басқару/Управление пассажирскими 

перевозками 

7.2 квартал/ 7.2 квартал 16 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

 «Көліктегі логистика» білім беру траекториясы / Образовательная траектория «Логистика 

на транспорте» 
16 

КП/ 
ПД 

Тарату логистикасы 

және сыртқы 

экономикалық 

SEKKKE/TO

VD 4305 

Сыртқы экономикалық қызметтi көліктік  қамтамасыз 

ету/Транспортное обеспечение внешнеэкономической 

деятельности 

6 
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қызмет/ 

Распределительная 

логистика и 

внешнеэкономическ

ая деятельность  
 

 

KE/EТ 4305 Көлік экономикасы/Экономика транспорта 

КП/ 
ПД 

KL/KL 4306 Коммерциялық логистикасы/Коммерческая логистика 

6 
KKK/TDP 

4306 

Кәсіпорындардың кедендік қызметі/Таможенная 

деятельность предприятий 

КП/ 
ПД 

ZhL/RL 4307 Жіктеу логистикасы/Распределительная логистика 

4 LTZh/RSL 

4307 

Логистика тарату жүйелері/Распределительные 

системы в логистике 

«Өндірістегі логистика» білім беру траекториясы / Образовательная траектория «Логистика 

на производстве» 
16 

КП/ 
ПД 

Экономика/ 
Экономика 

ML/ML 4305 Маркетинг логистикасы/Маркетинговая логистика 

6 Men/Men 

4305 
Менеджмент/Менеджмент 

КП/ 
ПД 

GLZh/GLS 

4306 

Ғаламдық логистикалық жүйесі/Глобальные 

логистические системы 6 

LZh/GL 4306 Логистиканы жаһандану/Глобализация логистики 

КП/ 
ПД 

OZhSL/LPHP 
4307 

Өнімдер жабдықтаулардың және сақтаудың 
логистикасы/Логистика поставок и хранения 

продукции 4 

DOSKO/HPG

P 4307 

Дайын өнімді сақтау және қайта өңдеу/Хранение и 

переработка готовой продукции 

8 СЕМЕСТР 

Практика  для обучающихся, выполняющих дипломную работу (проект) 

ПП 
KPO/PPP  4405 Өндірістік / Производственная 10 

KPDa/PPPd  4406  Диплом алды/ Преддипломная 2 

Қорытынды аттестаттау /Итоговая аттестация 

ИА 

Қорытынды 

аттестаттау 

/Итоговая 

аттестация 

DZhZh/NZDR 

4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/ Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 
12 
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ 

СИПАТТАМАСЫ / ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

2.1 6В11319 - «Логистика (сала бойынша)» білім беру бағдарламасының 

сипаттамасы / Описание образовательной  программы 6В11319 - «Логистика (по 

отраслям)» 

 
Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности 

«Логистика (сала бойынша)» бағдарламасы бойынша 
бакалавр біліктілігін алған түлек өзін өндірістік 

кәсіпорындардың, сауда ұйымдарының және көлік 

компанияларының логисты, жүк тасымалдарын 

ұйымдастыру және үйлестіру жөніндегі менеджер, 

қойма қорлары мен тапсырыстарды басқару жөніндегі 

менеджер, сондай-ақ жеке логистикалық бизнес иесі 

мен басшысы лауазымында табысты қызымет атқара 

алады. 

Получив квалификацию бакалавр, по программе 
«Логистика (по отраслям)», выпускник может успешно 

реализовывать себя в должности логиста 

производственных предприятий, торговых организаций 

и транспортных компаний, менеджера по организации 

и координации грузоперевозок, менеджера по 

управлению складскими запасами и заказами, а также 

владельца и руководителя собственного 

логистического бизнеса. 

Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности 

Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері болып 

табылады: 

- маркетингтік және көліктік-экспедициялық 

қызметтер;  

-  материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
жүйелері, кәсіпорынды басқару қызметтері, ұйымдар, 

акционерлік қоғамдар, логистикалық орталықтар және 

корпорациялар. 

-  тауарлар импортымен және экспортымен 

айналысатын компаниялар;қойма үй-жайлары; 

- көлік компаниялары мен тораптар; 

- кеден органдары және терминалдар 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

 маркетинговые и транспортно-экспедиционные 

службы;  

 системы материально-технического обеспечения, 

службы управления транспортом предприятия, 

организации, акционерные общества, логистические 

центры и корпорации. 

 компании, которые занимаются импортом и 

экспортом товаров;складские помещения; 

 транспортные компании и узлы; 

 таможенные органы и терминалы. 

Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности 

Бітірушілердің кәсіби қызметінің пәні:  

- сала кәсіпорындары мен ұйымдарының жұмысының 

технологиялық процестері; 

- көлік қызметтерін пайдаланушылар; көлікті басқару 

жүйесін қайта құрылымдауды ескере отырып, 
тасымалдау процесінің логистикалық схемалары; 

- шикізат пен дайын өнімді жеткізу және оны 

ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыру процесін 

жоспарлау; 

-  логистикалық жүйелерді жобалау және оларды 

енгізу  

Предметами профессиональной деятельности 

выпускников являются:  

 технологические процессы работы, предприятий и 

организаций отрасли; 

 пользователи услуг транспорта; логистические 

схемы перевозочного процесса с учетом 

реструктуризации системы управления транспортом; 

 планирование процесса доставки сырья и готовой 

продукции и организации его информационного 

обеспечения; 

 проектирование логистических систем и их 
внедрение. 

Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности 

Кәсіптік қызмет түрлері: 

- өндірістік-технологиялық; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық; 

- жобалық-есептік; 

-  ғылыми-зерттеу;сервистік-пайдалану 

- саланың логистикалық өндірістік-технологиялық 

және көліктік жүйелерінің инфрақұрылымын 

техникалық пайдалану; 

- заманауи әдістер мен тәсілдерді пайдалана отырып 

саланың логистикалық өндірістік-технологиялық және 

көліктік жүйелерінің қызметін талдау; 
-  өндірістік-технологиялық және көлік жүйелерінде 

Видами профессиональной деятельности могут быть: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 расчетно-проектная; 

 научно-исследовательская;сервисно-

эксплуатационная 

 техническая эксплуатация инфраструктур 

логистических производственно-технологических и 

транспортных систем отрасли; 

 анализ деятельности логистических 
производственно-технологических и транспортных 

систем отрасли с использованием современных 
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2.2 5В090900 - «Логистика (сала бойынша)» білім беру бағдарламасының 

сипаттамасы. «Көліктегі логистика» - траекториясы. / Описание образовательной  

программы 5В090900 - «Логистика (по отраслям)». Траектория - «Логистика на 

транспорте». 
 

Кәсіби қызмет саласы / Сфера профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін аталмыш сала бойынша 

жүзеге асыра алады: материалды өндіріс өзіне көптеген 

құрал жабдықтар мен бірге әдіс – тәсілдерді 

бағыттайтын кешенді шешім тапсырмалары мен 

әртүрлі жұмыс процессін басқару мен байланысты 

және материалдық, сервистік, ақппараттар ағынының 

өндіріс техникалық саласына және көлік жүйесіне адам 

қызметін бағыттайды. 

Выпускник может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в следующих сферах: 

материального производства, которая включает в себя 

совокупность средств, способов и методов 

человеческой деятельнос-ти, направленных на решение 

комплексных задач, связанных с управлением 

процессами концентрации, распределения и движения 

материальных, сервисных и информационных потоков 

в производственных технологических сферах и 

транспортных система, транспортные и  торговые 

организации. 

Кәсіби қызметінің объектілері / Объекты профессиональной деятельности 

Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері болып 

табылады: 

- маркетингтік және көліктік-экспедициялық қыз-

меттері; 

- материалдық-техникалық қамтамасыз ету жүйелер; 

- көлігімен басқару қызметі; 

- кәсіпорындар, ұйымдар, акционерлік қоғамдар, логис-

тикалық орталықтар және корпорациялар.  

Объектами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

- маркетинговые и транспортно-экспедиционные 

службы;  

- системы материально-технического обеспечения; 

- службы управления транспортом; 

- предприятия, организации, акционерные общества, 

логистические центры и корпорации. 

Кәсіби қызметінің нысандары / Предметы профессиональной деятельности 

- саласы кәсіпорындар мен ұйымдардың технологиялық 

процестер; 

- оның ақпараттық қамтамасыз ету шикізат және дайын 

өнімді және ұйымдастыру жеткізу процесінің жоспар-

лау; 

- логистикалық жүйелердің жобалауы және олардың 

енгізуі. 

- технологические процессы предприятий и 

организаций отрасли; 

- планирование процесса доставки сырья и готовой 

продукции и организации его информационного 

обеспечения; 

- проектирование логистических систем и их 

внедрение. 

Кәсіби қызметінің түрлері / Виды профессиональной деятельности 

- өндірістік-технологиялық; 
- ұйымдастырушылық-басқарушылық; 

- есепті-жобалық 

- ғылыми-зерттеу; 

- сервистік-эксплуатациялық; 

- өндірістік-технологиялық логистикалық инфрақұ-

рылымын техникалық пайдалану және көлік саласы 

жүйелері; 

- өндірістік-технологиялық логистикалық қызметтер 

талдауы мен заманауи әдістерін және тәсілдерін пайда-

лана отырып, көлік саласы жүйелері; 

- өндірістік және көліктік технолгиялар жүйесінде  
жетілдіру және өткізу технологиясына логистикалық 

қызмет көрсету. 

- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 

- расчетно-проектная; 

- научно-исследователькая; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- техническая эксплуатация инфраструктур логистичес-

ких производственно-технологических и транспортных 

систем отрасли; 

- анализ деятельности логистических производственно-

технологических и транспортных систем отрасли с 

использованием современных методов и способов; 

- разработка и реализация технологии оказания 
логистических услуг в производственно-

технологических и транспортных системах. 

логистикалық қызмет көрсету технологиясын әзірлеу 

және іске асыру. 

методов и способов; 

 разработка и реализация технологии оказания 

логистических услуг в производственно-

технологических и транспортных системах. 
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«Көліктегі логистика» білім беру траекториясы бойынша оқыту барысында түлек міндеті  / 

По итогам обучения в рамках образовательной траектории «Логистика на транспорте» выпускник должен 

білуі керек: 

- негізгі түсініктер, заңдар мен логистика тұжырымда-

масы; 

- шығу тегі, даму жағдайлары, құрылымы мен логисти-

ка функциялары; 

- саласы өндірістік-технологиялық қызмет негіздері; 

- технико-экономикалық талдау әдістері мен саласында 

басқару шешімдерін қабылдау; 

- мақсатты бағдарламалар әдістемесін және оның өн-

діріс саласыныңжұмысын жетілдіругеталдау жасауда 

пайдалана білу; 
- құрамы және мазмұны өндірістік, тауарға ілеспе және 

көлік құжаттарды; 

- жұмыс істеуін қамтамасыз ету  ақпараттық техноло-

гиялар логистикалық өндірістік-технологиялық мен кө-

лік-технологиялық жүйелердің салада; 

- экономикалық теория негіздері, салалар кәсіпорын-

дардың экономикасы; 

- менеджмент және маркетинг саласының негіздері; 

- саланы заңнама және нормативтік базасының 

негіздері; 

- қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау сұрақтары; 

- кәсіби қызмет ғылымдар жетістіктерін пайдалану күйі 
мен бағыттары; 

- орындаушылардың ұжымының жұмыстары ұйымдары 

әдістері, әр түрлі пікірлерді есепке алу мен саласында 

басқару шешімдерін қабылдау; 

- технология мульти-интермодальдық жүйелерінің жүк-

терді мен жолаушыларды халықаралық көлік дәліздері 

бойынша жеткізу; 

- құрылғысының ерекшеліктері, техникалық құралдар 

мен жүйелер саласында пайдалану, оларды пайдалану 

тиімділігін арттыру әдістері; 

- модельдеу және көлік құралдарының қозғалыс саласы 
жобалау әдістері. 

знать: 

- основные понятия, законы и концепции логистики; 

- происхождение, условия развития, структуру и функции 

логистики; 

- основы производственно-технологической  деятельности 

отрасли; 

- о методах технико-экономического анализа и принятия 

управленческих решений в отрасли; 

- о программно-целевых методах и методике ис-

пользования их при анализе и совершенствовании работы 

отрасли; 
- состав и содержание производственных, товаросопро-

водительных и транспортных документов; 

- информационные технологии обеспечения функциони-

рования логистических производственно-технологичес-

ких и транспортно-технологических систем в отрасли; 

- основы экономической теории, экономика предприятий 

отрасли; 

- основы менеджмента и маркетинга отрасли; 

-  основы законодательства и нормативная база отрасли; 

- вопросы охраны труда и техники безопасности; 

- состояние и направления использования достижений 

науки в профессиональной деятельности; 
- методы организации работы коллектива исполнителей, 

учет различных мнений и принятие управленческих 

решений; 

- технологии мульти-интермодальных систем доставки 

грузов и пассажиров по международным транспортным 

коридорам; 

- особенности устройства, эксплуатации технических 

средств и систем отрасли, методы повышения эффек-

тивности их использования; 

- методы моделирования и проектирования движения 

транспортных средств отрасли; 



 

Элективті пәндер каталогы                                                                                    
Каталог элективных дисциплин 

 

 80 

меңгеруі керек: 

- кәсіби қызметке жататын нормативтік және құқықтық 

құжаттар пайдалану керек; 

- әңгіме-диалог жүргізуді мемлекеттік тілде және ұлт-

аралық қатынас тілінде, сөйлеу этикеттің ережелерін 
пайдалануға, мәліметтен іздестіруден мақсатпен ма-

мандық бойынша әдебиетті оқып керек, құрастыру ан-

нотациялар, рефераттар және іскерлік хаттар; 

- өндіріс салаларының үдемелі даму жоспарларының 

жобасын заманауи бағдарлама негізінде түзе білуі ке-

рек; 

- бухгалтерлік есеп деректері пайдалану мен сала кәсіп-

орындар дамыту параметрлер есеп айырысулар үшін 

статистикалық талдаудың; 

- жұмыстар көрсеткіштері анықтау логистикалық өнді-

рістік-технологиялық мен көлік-технологиялық жүйе-

лер саласында; 
- ұлттық тавар қозғалысы ұйымдарының өндіріс 

салаларына маркетингтік зерттеу нәтижелерінің 

пайдалана немесе қолдана білуі керек; 

- логистикалық өндріс технологиясының және көлік 

технологиясы жүйелері салаларының тиімді жұмыс 

жүргізуі үшін менеджменттің әдістемелік негізін 

қолдана білуі керек; 

- логистикалық және өндірістік тапсырмаларды шешу-

де қолданбалы бағдарлама пакеттері туралы мәлі-

меттерін жинақтап пайдалану үшін ақппараттық тех-

нологияны қолдана білуі керек 
- инвестициялық ресурстарды басқару; 

- қызмет көрсету мегаполистің ірі қалаларды; 

- қазіргі заманғы бағдарлама өнімдерін пайдалана 

отырып терминалды қойманың инфрақұрылымдық 

салаларының жобасының есебін жасау; 

- логистикалық өндірістік технологиясынжәне көлік 

технологиялық жүйесі саласының сапалы қызмет 

жасауын қадағалау және бағалау; 

- техникалық құрылыммдар мен ғимараттар 

салаларының  қауіпсіз қызмет ету мақсатында  олардың 

жөндеу түзету жұмыстарын жоспарлау; 

уметь: 

- использовать нормативные и правовые документы, 

относящиеся к профессиональной деятельности; 

- вести беседу-диалог на государственном и языке межна-

ционального общения, пользоваться правилами речевого 
этикета, читать литературу по специальности с целью 

поиска информации, составлять аннотации, рефераты и 

деловые письма; 

- разрабатывать проектные решения, отвечающие 

требованиям перспективного развития отрасли с 

использованием современных программных продуктов; 

- использовать данные бухгалтерского учета и статис-

тического анализа для расчетов параметров развития 

предприятий отрасли; 

- определять показатели работы логистических 

производственно-технологических и транспортно-

технологических систем отрасли; 
- использовать результаты маркетинговых исследований в 

организации рационального товародвижения в отрасли; 

- использовать методологические основы менеджмента 

для оптимизации функционирования логистических 

производственно-технологических и транспортно-

технологических систем отрасли; 

- пользоваться информационными технологиями для 

сбора информации и пакетами прикладных программ в 

решении логистических и производственных задач; 

- управлять инвестиционными ресурсами; 

- обслуживание мегаполиса в крупных городах; 
- выполнять расчеты по проектированию терминально-

складской инфраструктуры отрасли, в том числе с 

использованием современных программных продуктов; 

- оценивать и контролировать качество функциони-

рования логистических производственно-технологических 

и транспортно-технологических систем отрасли; 

- планировать ремонт технических устройств и 

сооружений отрасли для обеспечения безопасности их 

функционирования. 

дағдысы болуы керек: 
- табиғат таным ғылыми әдістерін пайдалану; 

- ойлау жоғары мәдениетті; 

- әртүрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешім 

қабылдауға дайын болу; 

- әртүрлі ақпарат көздерінен ақпарат алып қолдана білу; 

- сыни тұрғыдан ойлап сынау мүмкіндігі; 

- логистикалық жүйе саласының негізгі нормативті 

және анықтама құжатының есептеу жұмысын, инфра-

құрылымын жобалау. 

иметь навыки: 
- использования научных методов познания природы; 

- высокой культуры мышления; 

- готовности принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений; 

- способности извлекать и использовать информацию из 

различных источников; 

- способности к критическому мышлению и самокритике; 

- работы с основными нормативными и справочными 

документами по расчету, проектированию инфраструктур 

логистических систем отрасли. 
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2.3 5В090900 - «Логистика (сала бойынша)» білім беру бағдарламасының сипаттамасы. 

«Өндірістегі логистика»  - траекториясы. / Описание образовательной  программы 

5В090900 - «Логистика (по отраслям)». Траектория - «Логистика на производстве». 

 

Кәсіби қызмет саласы / Сфера профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін аталмыш сала бойынша 

жүзеге асыра алады: материалды өндіріс өзіне көптеген 
құрал жабдықтар мен бірге әдіс – тәсілдерді 

бағыттайтын кешенді шешім тапсырмалары мен 

әртүрлі жұмыс процессін басқару мен байланысты 

және материалдық, сервистік, ақппараттар ағынының 

өндіріс техникалық саласына және көлік жүйесіне адам 

қызметін бағыттайды. 
- дайындайтын,жабдықтайтын,өткізетін өндіріс ұйымы. 

Выпускник может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в следующих сферах: 
материального производства, которая включает в себя 

совокупность средств, способов и методов 

человеческой деятельности, направленных на решение 

комплексных задач, связанных с управлением 

процессами концентрации, распределения и движения 

материальных, сервисных и информационных потоков 

в производственных технологических сферах и 

транспортных системах 

- производственные, заготовительные, снабженческо-

сбытовые организации. 

Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности 

- маркетингтік және көліктік пайдалану қызметі; 

- материалдық техникалық жүйемен қамтамасыз ету 

- көліктік басқару қызметін 

- кәсіпорын,ұйым,акционерлік қоғам, логистикалық ор-

талақ және корпарация;  

- маркетинговые и транспортно-экспедиционные 

службы;  

- системы материально-технического обеспечения; 

- службы управления транспортом предприятия;  

- организации, акционерные общества, логистические 

центры и корпорации. 

Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности 

Түлектің кәсіби қызметінің пәнімен кәсіпорынның 
және саланың ұйымының технологиялық үдерістері 

болып табылады: 

- көлік жүйесінің өндірісінде материалдық параметрлер 

ағымын оңтайлы болжау; 

- кәсіпорындар, ұйымдар, бірлестіктер және әртүрлі 

формадағы меншікті басқару логистиканың принципіне 

негізделген. 

 

Предметом профессиональной деятельности 
выпускника являются технологические процессы 

предприятий и организаций отрасли 

- прогнозирование и оптимизация параметров 

материальных потоков в производственной 

транспортной системе; 

- управление предприятиями, организациями и их 

объединениями различной формы собственности, 

основанных на принципах логистики. 

Кәсіби қызметінің түрлері / Виды профессиональной деятельности 

- ұйымдастырушылық -технологиялық; 

- өндірістік - басқарушылық; 

- есептік - жобалық; 
- сервистік - пайдаланушылық; 

- өндірісте кездесетінтехнологиялық міндеттерді 

жоспарлау және шешу; 

- өндірістік логистикалық технология және көліктік 

процесс саласында, заманауи компьютерлік 

бағдарламалардың есеп және жобалық параметрлерін, 

шикізат материалдары мен техникалық жабдықтарды 

тиімді пайдалану; 

- өндірістік бақылау және жартылай дайындалған өнім 

параметрлерінің технологиялық кезеңде шикізаттың 

сапасына сыртқы бақылауда сапалы дайын өнім және 

қызметтін тиімді іске асыру. 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- расчетно-проектная; 
- научно-исследователькая; 

- сервисно-эксплуатационная 

- планирование и решение технологических задач, 

встречающихся в производственном процессе; 

- эффективное использование материалов и сырья, 

оборудования, техники, современных компьютерных 

программ расчетов и проектирования параметров 

логистических производственно-технологических и 

транспортных процессов в отрасли; 

-организация и эффективное осуществление входного 

контроля качества сырья, производственного контроля 

полуфабрикатов и параметров технологических 
процессов, качества готовой продукции 

«Өндірістегі логистика» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек міндеті  / 

По итогам обучения в рамках образовательной программы «Логистика на производстве» выпускник должен 
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білуі керек: 

- логистиканың құқықтық тұжырымының негіздерін 

түсіну; 

- логистикалық функцияның қызыметінің шығуы мен 

салалық дамуын білу;  
- өндіріс саласыны, өндірістік технологиялық 

қызыметінің негізін білу; 

- өндіріс саласының экономикалық талдауымен 

басқаруының әдістемелік техникасын білу; 

- мақсатты бағдарламалар әдістемесін және оның 

өндіріс саласының жұмысын жетілдіруге талдау жасау-

да пайдалана білу; 

- көліктегі өндіріс таварларының ілеспе көліктік 

құжаттарының құрамы мен мағынасын білу; 

- логистикалық өндіріс технологиясында және көлік 

технологияларының жүйесінің өндіріс саласында 

ақппаратты қамтамасыз ету технологиясының 
қызыметінің өндірілуі жайлы білу; 

-кәсіпорын салаларының экономикалық, негізгі 

экономикалық теориясын білу;  

- негізгі менеджмент және маркетинг саласы; 

- өндіріс салаларының құқықтық және мөлшерлік 

базасын білу; 

- еңбекті қорғау және техника қауіпсіздік ережелерн 

білу; 

- өзінің кәсіптікқызметі үрдісінде ғылым жетістіктерін 

пайдалану және оның бағытымен жай күйін білу; 

- әр түрлі пікірлерді ескере отырып және ұжыммен 
жұмысты алып бара алатын басқаруды ұйымдастыру 

әдістемесін білу. 

знать: 

- основные понятия, законы и концепции логистики; 

- происхождение, условия развития, структуру и функции 

логистики; 

- основы производственно-технологической  деятельности 
отрасли; 

- о методах технико-экономического анализа и принятия 

управленческих решений в отрасли; 

- о программно-целевых методах и методике использова-

ния их при анализе и совершенствовании работы отрасли; 

- состав и содержание производственных, товаросопро-

водительных и транспортных документов; 

- информационные технологии обеспечения функциони-

рования логистических производственно-технологических 

и транспортно-технологических систем в отрасли; 

-основы экономической теории, экономику предприятий 

отрасли; 
- основы менеджмента и маркетинга отрасли; 

-  основы законодательства и нормативную базу отрасли; 

- вопросы охраны труда и техники безопасности; 

- состояние и направления использования достижений 

науки в профессиональной деятельности; 

- методы организации работы коллектива исполнителей, 

учет различных мнений и принятие управленческих 

решений; 

- технологию, организацию и управление работой терми-

нально-складской инфраструктуры отрасли; 

- методы инженерных расчетов при проектировании ло-
гистических производственно-технологических и транс-

портно-технологических систем в отрасли; 
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меңгеруі керек: 

- өзінің кәсіптік үрдісіне қатысты,құқықтық және 

мөлшерлік құжаттарды пайдалана алуы керек; 

- мемлекеттік тілде сұхбат, диалог және ұлт аралық 

қарым – қатынаста сөйлеу мәдениеті мен әдісін сақтай 
білу және кәсібі бойынша әдебиеттер оқып басқада 

ақпарат көздерінен мәліметтер жинап реферат,кәсіптік 

жұмысына байланысты хаттар,тұжырымды дәлелді 

пікірлер айта алуы керек; 

- өндіріс салаларының үдемелі даму жоспарларының 

жобасын заманауи бағдарлама негізінде түзе білуі 

керек; 

- кәсіпорын салаларының дамуына  бухгалтерлік есеп 

және статистикалық талдаулар параметрлерінің мәлі-

меттерін пайдалана білуі керек;  

- көлік технологиялар жүйесінің салаларында және 

логистикалық өндіріс техологияларының 
жұмыстарының көрсеткіштерін анықтай білуі керек; 

- ұлттық тауар қозғалысы ұйымдарының өндіріс 

салаларына маркетингтік зерттеу нәтижелерінің 

пайдалана немесе қолдана білуі керек; 

- логистикалық өндріс технологиясының және көлік 

технологиясы жүйелері салаларының тиімді жұмыс 

жүргізуі үшін менеджменттің әдістемелік негізін 

қолдана білуі керек; 

- инвеститциялық қаржы мүмкіндіктерін басқара білу 

керек; 

- үлкен қалалардың мегаполистеріне қызмет көрсете 
алуды білуі керек. 

- шикізат және дайын өнімдердің технологиялық ке-

зеңінің сапасын бақылау; 

- жаппай қызмет көрсету және логистикалық тапсыр-

маларды шешуде математикалық болжау әдісін 

қолдана білу, ресурстарды тиімді бөлу;  

- кәсіпорындар өндірістік және өндірістік емес көліктік 

технологиялар жүйелері саласында. 

уметь: 

- использовать нормативные и правовые документы, 

относящиеся к профессиональной деятельности; 

- вести беседу-диалог на государственном и языке меж-

национального общения, пользоваться правилами 
речевого этикета, читать литературу по специальности 

с целью поиска информации, составлять аннотации, 

рефераты и деловые письма; 

- разрабатывать проектные решения, отвечающие 

требованиям перспективного развития отрасли с 

использованием современных программных продуктов; 

- использовать данные бухгалтерского учета и 

статистического анализа для расчетов параметров раз-

вития предприятий отрасли; 

- определять показатели работы логистических 

производственно-технологических и транспортно-

техноло-гических систем отрасли; 
- использовать результаты маркетинговых 

исследований в организации рационального 

товародвижения в отрасли; 

- использовать методологические основы менеджмента 

для оптимизации функционирования логи-стических 

производственно-технологических и транспортно-

технологических систем отрасли; 

- пользоваться информационными технологиями для 

сбора информации и пакетами прикладных программ в 

решении логистических и производственных задач; 

- управлять инвестиционными ресурсами; 
- обслуживание мегаполиса в крупных городах; 

- контролировать качество технологических процессов, 

сырья и готовой продукции; 

- использовать методы математического 

прогнозирования и теории массового обслуживания 

для решения логистических задач оптимального 

распределения ресурсов и проектирования систем 

управления запасами в отрасли; 

- оценивать производственные и непроизводственные 

затраты предприятий и транспортно-технологических 

систем отрасли. 
 

дағдысы болуы керек: 

- мемлекеттік тілді білу қажет немесе ең кем дегенде 

бір шеттілін білуі керек; 

- ақпараттық техноглогияның қазіргі заманғы 

бағдарлама өнімдерін іздеу, жинақтау, өңдеу, талдау 

және ғылыми – техникалық ақпараттарды сақтау; 

- кәсібі бойынша арнайы ғылыми технологияны, 

терминдерді білуі керек; 

- өндірістік қарым қатынастағы басқару техникалық, 

қаржылық, адамдардың психологялар факторлар сала-

сын өндірістік қарым -қатынаста басқару принципі. 

иметь навыки: 

- владения государственным языком и как минимум 

одним иностранным языком; 

- работы с программными продуктами, современными 

информационными технологиями поиска, сбора, 

обработки, анализа и хранения научно-технической 

информации; 

- владения профессиональной, специальной и научной 

терминологией; 

- производственных отношений и принципов 

управления с учетом технических, финансовых, 

психологических и человеческих факторов по 
отраслям. 
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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: 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 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: 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 жизнедеятельнос-ти. 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 
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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: 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: Әлеуметтік ғылымдар және басқару 

 

Rel 1112 Религиоведение 

 
Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятелность 

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-практической среды 
Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Социальные науки и менеджмент 
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ETD 1112 Экология және тұрақты даму 

 

Пререквизиттері: Мектеп курсы 
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: Білім және түсіну Биосфера компонентерінің негізгі заңдылық-тарының 

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 

әрекетестігін тәжірибелік маңыздылығы. 

Оқыту нәтижесі: материалдар және экологиялық проблемалардың шешіміне арнал-ған 
тәжірибелердің нәтижелері қолдануға білу. ойлау мәдениетімен, қабылдауға қабілеттілік-пен ие 

болу, жалпылауға және хабар талдауына, мақсат орнатып қоюына және оның жетуі жолдарының 

таңдауына, замандас ғылым берік жайларының оқулық материал ұстауына қо-сулар 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 тагам технологиялары кафедрасы 

 

EUR 1112 Экология и устойчивое развитие 

 

Пререквизиты: Школьный курс 
Постреквизиты: 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 
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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. 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: Әлеуметтік ғылымдар және менеджмент 

 

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 
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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 жизненно-
практической среды. 

Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Социальные науки и менеджмент 

 

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. 

Краткое содержание курса: Основы разведения сельскохозяйственных животных.  Рост и развитие 
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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 

 

AshOZhSL 1203 Ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізу және сақтау логистикасы 

 

Пререквизиттері: Логистика негіздері 
Постреквизиттері: Жүктану 

Оқу мақсаты: Агроөнеркәсіптік кешендегі логистиканың негізгі және функционалды жүйелерін 

қамтамасыз ететін білім беру саласында білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Пән АӨК логистикасының тұжырымдамалық және әдіснамалық 

ережелерін, АӨК кәсіпорындарының логистикасының функционалдық салаларында материалдық 

ағындарды басқаруды оқытады. 
Оқыту нәтижесі: Білу керек: АӨК логистикалық жүйелеріндегі ағындар; Агроөнеркәсіптік 

кешендегі (АӨК) логистика концепциялары; АӨК логистикалық жүйелері; Қазақстан 

Республикасының Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі логистикалық тәсіл; АӨК логистикалық 

жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары; көліктік тасымалдау механизмі және оның Ұлттық 
экономика салаларымен өзара әрекеттесуі. Агрокультураларды тасымалдауды ұйымдастыру кезінде 

көлік түрін таңдай білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

LPHS 1203 Логистика поставок и хранения сельскохозяйственной продукции 

 

Пререквизиты: Основы логистики 

Постреквизиты: Грузоведение 

Цель изучения: формирование у обучающегося комплекса профессиональных компетенций в 
области знаний об основных и обеспечивающих функциональных системах логистики в 

агропромышленном комплексе. 

Краткое содержание курса: Дисциплина изучает концептульные и методологические положения 
логистики в АПК, управление материальными потоками в функциональных областях логистики 

предприятий АПК. 

Результаты обучения: Знать: потоки в логистических системах АПК; концепции логистики в 

агропромышленном комплексе (АПК); логистических систем в АПК; логистический подход в 
сельскохозяйственном производстве Республики Казахстан; основные направления 

совершенствования логистической системы АПК; механизм транспортных перевозок и её 
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взаимодействия с отраслями национальной экономики. Уметь выбирать вида транспорта при 
организации перевозок агрокультур. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

AKL 1203  Агроөнеркәсіптік кешендегі логистика/  

 

Пререквизиттері: Логистика негіздері 

Постреквизиттері: Жылжымалы жүк толтырма және қамтамасыз ету негіздері 
Оқу мақсаты: кәсіпкерлік қызметтің ерекше түрі ретінде АӨК логистиканың қолданбалы 

теориясын меңгеру, АӨК ерекшелігін ескере отырып, логистикалық операцияларды жүргізудің 

практикалық дағдыларын оқыту және дамыту. 
Курстың қысқаша мазмұны: Пән ауыл шаруашылығындағы логистикалық тәсілдің 

ерекшеліктерін, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, тарату, алмасу және қайта өңдеу 

салаларындағы экономикалық ағындарды, экономиканың аграрлық секторының логистикалық 
инфрақұрылымын оқытады. 

Оқыту нәтижесі: Білу керек: АӨК логистикалық жүйелеріндегі ағындар; Агроөнеркәсіптік 

кешендегі (АӨК) логистика концепциялары; АӨК логистикалық жүйелері; Қазақстан 

Республикасының Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі логистикалық тәсіл; АӨК логистикалық 
жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары; көліктік тасымалдау механизмі және оның Ұлттық 

экономика салаларымен өзара әрекеттесуі. Агрокультураларды тасымалдауды ұйымдастыру кезінде 

көлік түрін таңдай білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

LAK 1203 Логистика в агропромышленном комплексе 

 

Пререквизиты: Основы логистики 

Постреквизиты: Основы размещения и крепления грузов на подвижном составе 
Цель изучения: овладение прикладной теорией логистики в АПК как специфического вида 

предпринимательской деятельности, обучение и развитие практических навыков проведения 

логистических операций с учетом специфики АПК. 
Краткое содержание курса: Дисциплина изучает особенности логистического подхода в сельском 

хозяйстве, экономические потоки в сферах производства, распределения, обмена и переработки 

сельскохозяйственной продукции, логистическая инфраструктура аграрного сектора экономики. 

Результаты обучения: Знать: потоки в логистических системах АПК; концепции логистики в 
агропромышленном комплексе (АПК); логистических систем в АПК; логистический подход в 

сельскохозяйственном производстве Республики Казахстан; основные направления 

совершенствования логистической системы АПК; механизм транспортных перевозок и её 
взаимодействия с отраслями национальной экономики. Уметь выбирать вида транспорта при 

организации перевозок агрокультур. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ZhNH 2207 Жылутехниканың негiздерiмен хладокөлiгi 

Пререквизиттері: Логистика негіздері 
Постреквизиттері: Жүкті жеткізудің логистикалық технологиялары 

Оқу мақсаты: Болашақ мамандарды оның қызметінің ең маңызды саласы – тез бқзылатын 

жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру бойынша жан-жақты дайындау.  
Курстың қысқаша мазмұны: Төмен температурасын алу физикалық принциптері, салқындату. 

Фазалық өту материал. Адиабаталық реттеу. Құйынды әсері. Көлік тоңазытқыш жабдықты 

пайдалану. Тоңазытқыш жабдықтарды дамуының негізгі тенденциялары. 

Оқыту нәтижесі: Хладокөлік үздіксіз суық тізбегінің негізгі принциптерін білу. Есептеу әдістерін 
қолдану, тез бұзылатын тауарлардын (ТБТ) көліктегі температурсын таң-дау. Тез бұзылатын 

тауарлардын тасы-малдау жөнінде пікір білдіруге мүмкіндігі. Ғылыми көзқарас негізінде бұзылатын 
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тауарларды тасымалдауын ұйымдастыру мүмкіндігі, жаңа контексте рефрижераторлық көлік 
негіздерін техникалық білімді өзгертуге қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

HOT 2207 Хладотранспорт с основами теплотехники 

 

Пререквизиты: Основы логистики  

Постреквизиты: Логистические технологии доставки груза  

Цель изучения. Подготовить будущего специалиста по одной из важнейших областей его работы 

— организации перевозок скоропортящихся грузов. 
Краткое содержание курса: Физические принципы получения низких температур, охлаждение. 

Фазовый переход вещества. Адиабатическое дросселирование. Вихревой эффект. Эксплуатация 

транспортных холодильных машин. Основные тенденции в развитии холодильных машин. 
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать основные принципы 

работы хладотранспорта в непрерывной холодильной цепи. Применять методы расчета, выбора 

температурного режима перевозки скоропортящихся грузов (СПГ). Уметь выражать суждения по 

вопросам перевозки СПГ хладотранспортом. Уметь организовать перевозку скоропортящихся 
продуктов, опираясь на научный подход, уметь модифицировать знания технических основ 

холодильного транспорта в новом контексте. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

RUTM 2207 Рефрижератор үлгінің тоназытқыш машиналары 

 
Пререквизиттері: Логистика негіздері 

Постреквизиттері: Жүкті жеткізудің логистикалық технологиялары 

Оқу мақсаты: Тоңазытқыш техникасының технологиясы, пайдалануы мен жөндеуі негіздерін 
игеру арқылы қалыпты-төмен температуралар саласындағы білімін қалыптас-тыруы және 

нақтылауы.  Түлектерді өз бетінше тоңазытқыш машиналарының сұлбаларын жобалауға, 

тоңазытқаш қондырғыларында жүретін жұмыс процестерін есептеуге дайындау.   
Курстың қысқаша мазмұны: Компрессорлық тоңазытқыштар. Суыту теориялық жә-не нақты 

цикл. Жіктеу компрессорлар. Компрессорлық операциялық процесс және жеткізу коэффициенті. Бір 

сатылы және екі сатылы тоңазытқыш. Компрессорлық суыту жобалау жә-не пайдалану. 

Тоңазытқыш теміржол көлік есепшот. Тоңазытқыштар автокөлік тасымалын есепшоты. Тез 
бұзылатын тауарлар үшін суыту контейнерлер. 

Оқыту нәтижесі: Хладокөлiг тоңазытқыштар негізгі принциптерін білу тоңазытқыш жабдық-тар 

мен жылу есептеу әдістерін қолдану ғылыми көзқарас негізінде, рефриже-ратор көлігінің жұмысын 
ұйымдастыру суыту қабілетін пайдалану жөніндегі пікірлерін білдіру мүмкіндігі жаңа контексте 

рефрижераторлық көлік білімін өзгертуге қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

HMRT 2207 Холодильные машины рефрижераторного типа 

 
Пререквизиты: Основы логистики  

Постреквизиты: Логистические технологии доставки груза  

Цель изучения. Формирование и конкретизация знаний в области умеренно-низких температур 
путем овладения основами технологии, эксплуатации и ремонта холодильной техники, подготовка 

выпускников к самостоятельному проектированию схем холодильных машин, к расчету рабочих 

процессов, протекающих в элементах холодильных установок 

Краткое содержание курса: Компрессорные холодильные машины. Теоретический и 
действительный цикл работы холодильной машины. Классификация компрессоров. Рабочий 

процесс компрессора и коэффициент подачи. Одноступенчатые и двухступенчатые холодильные 
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машины. Устройство и принцип работы компрессорных холодильных машин. Холодильные 
машины железнодорожного рефрижераторного транспорта. Холодильные машины автомобильного 

рефрижераторного транспорта. Холодильные машины контейнеров для скоропортящихся грузов. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать основные принципы 
работы холодильных машин рефрижераторного транспорта. Применять методы расчета 

холодильного оборудования и теплообменных аппаратов. Уметь выражать суждения по вопросам 

эксплуатации холодильных машин, уметь организовать работу рефрижераторного транспорта, 

опираясь на научный подход, а также  модифицировать знание о рефрижераторном транспорте в 
новом контексте. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KTOA 2208 Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі 

 
Пререквизиттері: Логистика негіздері 

Постреквизиттері: Жүктерді өңдеудің логистикалық технологиялар (салалар бойынша), 

Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару 

Оқу мақсаты: Студенттердің көліктің түрлері, олардың ерекшеліктері мен қозғалысты 
ұйымдастыру кезінде көлік ағындарында өзара әрекеттесулері туралы білім алуы, көлік түрлерінің 

өнеркәсіпте, көліктің тораптарда, порттарда өзара әрекеттесуі кезіндегі негізгі және салыстырмалы 

көрсеткіштерін анықтау қабілетін қалыптастыру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Курстың рөлі, басқа пәндермен өзара қарым-қатынас оның «Басқа 

көліктермен жол көлігі өзара іс-қимыл». Көлік өзара іс-қимыл және көлік түйін-нің ұғымдар. Көлік 

тораптары өндірісі құрылымы және жіктелуі. Көлік тораптары жұмыс іс-теуін принциптік схемасы. 

Көлік тораптарын жасауда және дамытуда жалпы талаптар. Аймақтағы көлік критерийі 
орналастыру тораптары. Уақытша сипаттамалары, өткізу қабілеті және көлік тораптары пайдалану 

сенімділігі. Көлік түрлерінің өзара негізгі формалары: техникалық, экономикалық, технологиялық. 

Көлік өзара іс-қимыл көлек түрлі сипаттағы сипаттамасы. Көлік түрлерін өзара үйлестіру 
тұжырымдамасы, үйлестіру және олардың мәні әдістері. Үздіксіз кестесі көлік торабы. 

Оқыту нәтижесі: Көлік кешенінің қалыптасу заңдылықтарын білу; түрлі көлік түрле-рінің өзара іс 

– қимылын қамтамасыз ету үшін техникалық құралдарды таңдай білу. Бір көлік түрінен екінші 
көлік түріне ауыстырып тиеу тармақтар қоймалар мен алаңдар қажетті ауданын есептеу мүмкіндігі. 

Көлік және бірыңғай жүйесі шеңберінде жетілдіру жолдары құралдарының дамуын анықтау үшін 

білу; бірыңғай көлік жүйесін қалыптастыру қағидаларын түсіне білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

VVT 2208 Взаимодействие видов транспорта 

 

Пререквизиты: Основы логистики 

Постреквизиты: Логистические технологии обработки грузов (по отраслям), Организация 
перевозок и управление движением 

Цель изучения: Приобретение студентами знаний о видах транспорта, их особенностях и 

взаимодействии в транспортных потоках при организации движения, определения основных и 

относительных показателей при взаимодействии в промышленности, в транспортных узлах, портах 
и т.д. 

Краткое содержание курса: Роль курса «Взаимодействие автомобильного транспорта с другими 

видами транспорта», его взаимосвязь с другими дисциплинами. Понятия о взаимодействии видов 
транспорта и транспортном узле. Производственная структура и классификация транспортных 

узлов. Принципиальная схема функционирования транспортных узлов. Общие требования, 

предъявляемые при построении и развитии транспортных узлов. Транспортный критерий 

размещения узлов в регионе. Временные характеристики, пропускная способность и 
эксплуатационная надежность транспортных узлов. Основные формы взаимодействия видов 

транспорта: техническая, экономическая, технологическая. Характеристика сущности различных 
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взаимодействующих видов транспорта. Понятие о координации взаимодействующих видов 
транспорта, методы координации и их сущность. Непрерывный график транспортного узла. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать закономерностей 

формирования транспортного комплекса; умение выбирать технические средства, обеспечивающих 
взаимодействие различных видов транспорта. Умение рассчитать потребные площади складских 

помещений и площадок в пунктах перевалки с одного вида транспорта на  другой. Умение 

определять развитие транспортных средств и путей совершенствования в рамках единой системы; 

умение разбираться в принципах формирования в единой транспортной системе.  
Руководитель программы: Оразалин А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

BKZh 2208 Бiртұтас көлiк жүйесі 

 

Пререквизиттері: Логистика негіздері 
Постреквизиттері: Мульти-интермодальды тасымалдау, Көлікте қызмет көрсету жұмыстары 

Оқу мақсаты: Елдің нарықтық экономикасындағы көліктің әрбір түрінің және көлік жүйесінің 

маңызын анықтау бойынша білім алуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жалпы көлік жүйесіне сипаттама. Көліктің әртүрлі түрлерінің өзара 
мағынасы мен формалары. Көлік қауіпсіздігі мен қолжетімділік көрсеткіштері. Нарықтық 

экономика жағдайында көлік басқару принциптері. Көлік жүйені басқару ұйымдастыру. Түрлі көлік 

түрлерінің өзара іс-қимыл және бәсекелестікті арасында бағыттары мен формалары. 
Оқыту нәтижесі: Көліктің әртүрлі түрлерінің өзара мағынасандарын білу; көліктің әрбір түрі рөлі 

мен орны; Көлік техникалық және пайдалану сипаттамалары; әртүрлі көлік түрлерін ұйымдастыру 

және басқару. Көлік жүйесін қалыптастыру принциптерін қолдану. Көлiк құралдарын өндірістік 

және экономикалық көрсеткіштерге өлшеу қабілеті. 
Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

ETS 2208 Единая транспортная система 

 

Пререквизиты: Основы логистики  
Постреквизиты: Мульти-интермодальные перевозки, Эксплуатационная работа на транспорте 

Цель изучения: Получение знаний по определению значения каждого вида тарнспорта и 

транспортной системы в рыночной экономике страны. 

Краткое содержание курса: Общетранспортная характеристика составных частей транспортной 
системы. Значение и формы взаимодействия разных видов транспорта. Показатели транспортной 

обеспеченности и доступности. Принципы управления транспортом в условиях рыночной 

экономики. Организация управления транспортной системой. Области и формы взаимодействия и 
конкуренция различных видов транспорта. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать формы взаимодействия 

разных видов транспорта; роль и место каждого вида транспорта; Технико-эксплуатационные 
характеристики видов транспорта; организацию и управления различных видов транспорта. 

Применять на практике принципы формирования транспортной системы. Уметь определять 

эксплуатационные и экономические показатели работы объектов транспорта. 

Руководитель программы: Оразалин А.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KKU 2209 Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру 

 

Пререквизиттері: Логистика негіздері 

Постреквизиттері: Жүктану, Автокөлік тасымалдауын басқару 

Оқу мақсаты: Студенттердің тасымалдау процесін ұйымдастыру кезінде қозғалыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бойынша білім және біліктілік алуы, жол-қозғалыс оқиғаларын туындайтын 

себептер мен жағдайларды жою және болдырмау әдістері мен дағдыларын игеруі. 
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Курстың қысқаша мазмұны: Көлік құралдарын ұйымдастыру және қауіпсіздігі туралы жалпы 
ұғымдар. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік жүйесі. Жүргізушісі жүйесі, 

автомобиль, жол, орта. Көлік негіздері. Жол қозғалысын ұйымдастыру және бағалау зерттеу 

әдістері. 
Оқыту нәтижесі: Қауіпсіздік және қозғалысты басқару қызметінің негізгі бағыттарын білу. 

Автомобиль көлігі жазатайым оқиғалар-дың алдын алу бойынша жұмыс бағытын қатысты 

мүмкіндігіне ие болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

OBD 2209 Организация и безопасность движения 

 

Пререквизиты: Основы логистики 

Постреквизиты: Грузоведение, Управление автомобильными перевозками 
Цель изучения: Приобретение студентами знаний и умений по обеспечению безопасности 

движения при организации перевозочного процесса, овладение навыками и приёмами устранения и 

недопущения причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям. 

Краткое содержание курса: Общие понятия об организации и безопасности движения 
транспортных средств. Государственная система обеспечения безопасности дорожного движения. 

Характеристика системы водитель – автомобиль - дорога – среда. Основы организации дорожного 

движения. Способы изучения и оценка организации дорожного движения. 
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать основные направления 

деятельности по обеспечению безопасности и организации дорожного движения. Уметь правильно 

соотносить направления работ, по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте. 

Руководитель программы: Абенов Б.С. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KK 2209 Көлік қауіпсіздік 

 

Пререквизиттері: Логистика негіздері 

Постреквизиттері: Жылжымалы жүк толтырма және қамтамасыз ету негіздері, Көлік және 
коммерциялық іс-шаралар 

Оқу мақсаты: Студенттердің курсты игеруі көліктік қауіпсіздік негіздері бойынша білім алуға, 

көліктік қауіпсіздікті жоспарлау мен жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыру үшін қажет. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жол-көлік оқиғаларын жіктеу және талдау. Қозғалысты басқару 
техникалық құралдары. Көлік құралдарынның  құрылу қауіпсіздігі. Қауіпсіздік көлік құралдары. 

Өткізу жолақтарының қабілетін теориялық анықтау. 

Оқыту нәтижесі: Жылжымалы құрамның неғұрлым тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін 
қауіпсіз тасымалдау басқару ұйымдары-ның негізгі әдістерін білу. Базалық нормативтік қорғау 

қызметі көлік құрал-дарына басшы құжаттарды білу. Көлік құралы және жаяу жүргіншілерді сипат-

тай білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

OBT 2209 Обеспечение безопасности на транспорте 

 

Пререквизиты: Основы логистики 

Постреквизиты: Основы размещения и крепления грузов на подвижном составе, Транспортно-
коммерческая деятельность 

Цель изучения. Изучение студентами курса необходимо для получения знаний об основах 

транспортной безопасности, получения навыков планирования и реализации транспортной 

безопасности. 
Краткое содержание курса: Классификация и анализ дорожно-транспортных происшествий. 

Технические средства организации дорожного движения. Конструктивная безопасность 
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транспортных средств. Безопасность транспортных средств. Теоретическое определение 
пропускной способности полосы движения. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать основные методы 

организации безопасного управления перевозками, обеспечивающие повышение эффективности 
использования подвижного состава Знать основные нормативные, руководящие документы службы 

безопасности движения на автотранспорте. Знать характеристики  транспортных и пешеходных 

потоков. 

Руководитель программы: Абенов Б.С. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

TKS 2210 Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар 

 

Пререквизиттер: Көшбасшылықтың негіздері және кәсіпкерлік  

Постреквизиттер: Персоналды басқару 
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 юнит-экономикасы 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-ангелдержәне 

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 

 

TPS 2210 Технологическое Предпринимательство и Стартапы 

 

Пререквизиты: Основы лидерства и предпринимательство 

Постреквизиты: Управление персоналом 
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. Составлениеуникального Ценностного Предложения каждому 

сегменту. CustomerDevelopment. 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. 
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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: основытехпренёрского 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 

 

ZhМ 2210 Жобалық менеджмент 

 

Пререквизеттері: Кәсіпкерлік қызмет 

Постреквизиттері: Кәсіпорын менеджменті 
Оқу мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті жобаларды басқарудын технологияларын 

қолдану және ӛмір 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: Джабасова Ж.Г.  
Кафедра: Экономика және менеджмент 

 

PM 2210 Проектный менеджмент 

 

Пререквизиты: Предпринимательская деятельность  

Постреквизиты: Менеджмент предприятия 

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 

 

Zhuk 2212 Жүктану 

 

Пререквизиттері: Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру 
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Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмыcпен ұйымдастыру 
Оқу мақсаты: Жүктердің көліктік сиапттамалары мен физика-химиялық қасиеттері, қауіптілігін 

анықтайтын көлемдік-массалық сипаттамалары мен қасиеттері, тиеу мен бекітудің техникалық 

шарттары, тасымалдау шарттары, жүкті сақтау, тиеу, түсіру, қайта тиеу үшін қолданылатын 
техникалық құралдар мен шарттар туралы білім алуы.   

Курстың қысқаша мазмұны: Сақтау кезінде тауарларға әсер ететін факторлар. Жүк-тегі 

биохимиялық процестер. Тауарлардын физика-химиялық қасиеттері. тауарлар көлемі-салмақтық 

сипаттамалары. Тауарлардың сапасын бағалау. Тауарлардың сапасын анықтау әдістері. Буып-түю 
міндеті мен топтастыруы. Контейнерлер және орау материалдарының құрылымы, түрлері және 

мақсаты. тауарларды жіктеу, орау контейнерлер, контейнерлер. Қайта қолдануға болатын орау және 

оның көлемі. Қайта пайдаланылатын қаптама жіктелуі. Орау. қайта пайдаланылатын және 
қайтарымды орауыштарын пайдалану техникалық - экономикалық. Буып-түю материалдары мен 

конструкцияла-рын прогрессивті. 

Оқыту нәтижесі: Көлік сипаттамаларын, тауарларды негізгі физикалық және химия-лық қасиеттері 
мен жүктерді өңдеу үшін негізгі көрсеткіштерін есептеу әдістерін білу. Қо-рын және көлік 

процесінің (және т.б., табиғи азаюы, жүктеме әсер ететін күштердің, мұзда-тылған жүктерді 

қыздыру уақыты) негізгі міндеттерінің есептеу жылжымалы контейнерлер таңдауда білім қолдану. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

Gruz 2212 Грузоведение 

 

Пререквизиты: Организация и безопасность движения 

Постреквизиты: Организация  грузовой и коммерческой работы 

Цель изучения. Получение знаний о транспортных характеристиках грузов и физико-химических 
свойствах, объемно массовых характеристиках, свойствах, определяющих степень опасности, 

технических условиях погрузки и крепления, условиях перевозки, таре и упаковке, определения 

условий и технических средствах, применяемых для погрузки, перевозки, выгрузки, перегрузки и 
хранения грузов.  

Краткое содержание курса: Факторы, воздействующие на груз в процессе их хранения. 

Биохимические процессы в грузах. Физико-химические свойства грузов. Объемно-массовые 
характеристики грузов. Оценка качества грузов. Методы определения качества грузов. Назначение 

и классификация тары и упаковки. Структура тары и тарных материалов, виды и назначение. 

Классификация грузов, упаковочной тары, контейнеров. Многооборотная тара и сферы ее 

применения. Классификация многооборотной тары. Возвратная тара. Целесообразность применения 
многооборотной и возвратной тары. Прогрессивные тарные материалы и конструкции. 

Результаты обучения: Знание транспортных характеристик, основных физико-химических свойств 

грузов и  методов расчета основных показателей при обращении с грузом. Применение знаний при 
выборе тары, подвижного состава и расчете основных задач транспортного процесса (естественная 

убыль, силы, действующие на груз, время разогрева смерзшегося груза и т.д.). 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ZhZhTKEN 2212 Жылжымалы жүк толтырма және қамтамасыз ету негіздері 

 
Пререквизиттері: Көлік қауіпсіздік 

Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмыстар басқару 

Оқу мақсаты: Студенттердің жүктерді жылжымалы құрамда орналастыру мен бекіту негіздерін 
игеруі; жүктерді жылжымалы құрамға тиеу мен бекітубойынша жұмысты ұйым-дастыру қабілетін 

қалыптастыру; жүк және коммерциялық жұмыста ақпараттық техноло-гиялар мен математикалық 

әдістерді қолдану қабілеті. 

Курстың қысқаша мазмұны: Стандарттау және тасымалдау контейнер біріздендіру. Контейнер 
өндіру үшін нормативтік-техникалық құжаттама. Халықаралық және ұлттық стандарттау және 

біріздендіру тасымалдау контейнер. Көлік контейнерінің біріздендіру мо-дульдік принципі. Кендер 
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мен руда көлік сипаттамаларын әсері тасымалдауды ұйымдастыру туралы концентраттар. 
Тасымалдауды ұйымдастыру туралы минералды-құрылыс материал-дарын көлік сипаттамаларын 

әсері. 

Оқыту нәтижесі: Химиялық қасиеттері мен бекітпелердің және бекіту әдістері - физикалық 
анықтау үшін, көлік мәселелерді шешуде негізгі көрсеткіштерін есептеу алады. Білім жеткілікті 

деңгейіне ие болуға бекіту және бекіту жолын жақсарту, және жүктерді өңдеу үшін қажетті 

есептеулерді орындау. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

ORKGPS 2212 Основы размещения и крепления грузов на подвижном составе 

 

Пререквизиты: Обеспечение безопасности на транспорте 

Постреквизиты: Управление грузовой и коммерческой работой 
Цель изучения. Освоение студентами основ размещения и крепления грузов на подвижном 

составе; умение студентами организовать работу по выполнению погрузки и крепления грузов на 

подвижной состав; применение информационных технологий и математических методов в грузовой 

и коммерческой работе. 
Краткое содержание курса: Стандартизация и унификация транспортной тары. Нормативно-

техническая документация на производство тары. Международная и республиканская 

стандартизация и унификация транспортной тары. Модульный принцип унификации транспортной 
тары. Влияние транспортных характеристик руды и рудных концентратов на организацию 

перевозок. Влияние транспортных характеристик минерально-строительных материалов на 

организацию перевозок. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен уметь рассчитывать 
основные показатели при решении транспортных задач, определять физико – химические свойства 

и способы крепления и размещения грузов. Иметь достаточный уровень знаний для 

совершенствования способов крепления и размещения грузов, и выполнения необходимых расчетов 
при обращении с грузом. 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ZhTTZhTM 2213 Жүктi тиеу-түсiру жұмыстарының технология және механикаландыруы 

 

Пререквизиттері: Көлік құралдары және көлік қызметтерін ұйымдастыру 
Постреквизиттері: Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару 

Оқу мақсаты: Студенттің тиеу – түсіру құрылғылары саласындағы теориялық негіздерімен 

меңгеру болып табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Тиеу-түсiру және қойма операцияларының техноло-гиясы мен 

механикаландырудың ұғымдарын анықтау. Өндірістік процестердің технология-сы мен 

механикаландырудың маңызы – техникалық даму мен біздің қоғамның материал-дық-техникалық 
базасын құрудың негізі ретінде. 

Оқыту нәтижесі: Көлікте тиеу және түсіру жұмыстарын ұйымдастыру негіздерін бі-луі. Қойма 

операцияларын жетілдіру әдістерін қолдану. Қойма операциялары мен механика-ландыру 

құралдарының өзара әрекеттесу технологиясын ұйымдастыру қабілеті. Тиеу-түсіру және қоймалық 
операцияларды кешенді механикаландыру мен автоматтандыру сұлбаларын жасау қабілеті. 

Тасымалдау процесін механикаландыру мен автоматтандыруға мүмкіндік бе-ретін қоймалық 

операциялар өндірісін ұйымдастыру қабілеті. 
Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TMPRR 2213 Технология и механизация погрузочно – разгрузочных работ 

 

Пререквизиты: Транспортные средства и организация транспортных услуг 
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Постреквизиты: Организация перевозок и управление движением 
Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области погрузо – 

разгрузочных устройств. 

Краткое содержание курса: Определение понятий технологии и механизации погрузочно-
разгрузочных работ и складских операций. Значение технологии и механизации производственных 

процессов как основы технического прогресса, создания материально-технической базы нашего 

обществ. 

Результаты обучения: Знание основ организации погрузочно-разгрузочных работ на транспорте, 
применение методов совершенствования складских операций. Умение организовать технологию 

складских операций и средств механизации. Умение разрабатывать схемы комплексной 

механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских операций. Умение 
организовать производство складских операций, позволяющих механизировать и автоматизировать 

перевозочный процесс. 

Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

KZhZh 2213 Көлік және жүк жүйесі 

 
Пререквизиттері: Көлік жүйелерінің географиясы 

Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмыстар басқару 

Оқу мақсаты: темір жол көлігіндегі тасымалдау процесінде жүк-түсіру жұмыстарының көліктік-
қойма кешендерінің, алдыңғы қатарлы технологиялар мен ғылыми ұйымдардың орны мен рөлін 

түсіндіру; қоймаларда, жүк тиеу-түсіру машиналары мен жабдықтарында түрлі тауарларды 

өңдеудің заманауи және перспективалық технологиялық процестерін білу; Ұсынылған шешімдердің 

экономикалық тиімділігін бағалау және оларды оңтайландыру арқылы жаңа қоймаларды әзірлеу 
және қолданыстағы қоймаларды қайта құру дағдыларын игеру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тауарды тиеу және сақтау процесінің технологиялық құрылымы 

және техникалық жабдықталуы. Көлік-қоймалық кешендер. Теміржол көлігінде және өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың кірме жолдарында тиеу, түсіру, тасымалдау және қоймалау жұмыстарын 

ұйымдастыру. Техникалық жабдықтаудың жіктелуі және негізгі техникалық және пайдалану 

көрсеткіштері және тасымалдау жүйелерін тиеу және түсіру жұмыстарын орындау. Циклдық 
машиналар мен құрылғылар. Үздіксіз әрекет ететін машиналар мен құрылғылар. Арнайы 

мақсаттағы машиналар мен жабдықтар. Жүк көтергіш машиналарды техникалық сүйемелдеу 

негіздері. Ашық және жабық сақтаудың жүк тиелген жүктеріне кешенді механикаландырылған 

және автоматтандырылған қоймалар. Буып-түю жүктеріне, контейнерлерге және ағаш өнімдеріне 
арналған кешенді механикаландырылған және автоматтандырылған қоймалар. Кешенді 

механикаландырылған және автоматтандырылған сұйық жүк қоймалары. Түрлі габаритті 

трассалардың түйісу нүктелерінде кешенді механикаландырылған және автоматты ауыстырып тиеу 
қоймалары. Теңіз және өзен порттарында кешенді механикаландырылған және автоматтандырылған 

қоймалар. Көлік-қойма кешендерін жобалау негіздері. 

Оқыту нәтижесі: Көлік және сақтау кешендерінде пайдаланылатын негізгі машиналардың 
құрылысын, жұмыс қағидаларын және техникалық және пайдалану сипаттамаларын білу; 

жылжымалы құрамнан жүктерді механикалық және автоматтандырылған жүктеу және түсіру 

әдістері мен технологиялары;  

темір жол станцияларында және кірме жолдарда көлік және қойма кешендерінің құрылысы мен 
технологиясы; көлік желілеріндегі механикаландырылған және автоматтандырылған қоймалардың 

экономикалық тиімділігін жобалау және бағалау әдістері, сондай-ақ көлік және қойма кешендеріне 

арналған технологиялық және ғарыштық жоспарлау шешімдерін оңтайландыру; тақырып бойынша 
стандарттар мен техникалық әдебиеттер. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TGS 2213 Транспортно-грузовые системы 
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Пререквизиты: География транспортных систем 
Постреквизиты: Управление грузовой и коммерческой работой 

Цель изучения: уяснение места и роли транспортно-складских комплексов, прогрессивных 

технологий и научной организации погрузочно-разгрузочных работ в перевозочном процессе на 
железнодорожном транспорте; овладение знаниями современных и перспективных технологических 

процессов переработки различных грузов на складах, систем погрузочно-разгрузочных машин и 

оборудования; приобретение навыков проектирования новых и реконструкции существующих 

складов с оценкой экономической эффективности предлагаемых решений и их оптимизации 
Краткое содержание курса: Технологическая структура и техническое оснащение процессов 

перегрузки и складирования грузов. Транспортно-складские комплексы. Организация погрузочно-

разгрузочных, транспортных и складских работ на ж-д транспорте и подъездных путях 
промышленных предприятий. Классификация и основные технико-эксплу-атационные показатели 

технических средств и выполнения ПРТС-работ. Машины и устройства циклического действия. 

Машины и устройства непрерывного действия. Машины и оборудование специального назначения. 
Основы технической эксплуатации подъемно-транспортных машин. Комплексно-

механизированные и автоматизированные склады сыпучих грузов открытого и закрытого хранения. 

Комплексно-механизированные и автомати-зированные склады тарно-штучных грузов, контейнеров 

и лесных грузов. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады жидких грузов. 
Комплексно-механизированные и автоматизированные перевалочные склады в пунктах 

примыкания путей различной колеи. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады 

в морских и речных портах. Основы проектирования ТСК. 
Результаты обучения: Знать устройство, принципы действия и технико-эксплуатаци-онные 

характеристики основных машин, применяемых в транспортно-складских комплексах (ТСК); 

способы и технологию механизированной и автоматизированной погрузки и выгрузки грузов из 

подвижного состава; устройство и технологию работы транспортно-складских комплексов на 
железнодорожных станциях и подъездных путях; методы проектирования и оценки экономической 

эффективности механизированных и автоматизированных складов в транспортных сетях, а также 

оптимизации технологических и объемнопланировочных решений по ТСК; стандарты и 
нормативно-техническую литературу по предмету. 

Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ZhOLT 2214  Жүктерді өңдеудің логистикалық технологиялар (салалар бойынша) 

 

Пререквизиттері: Оқу практикасы, Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі  
Постреквизиттері: Өндірістік практикасы 

Оқу мақсаты: Студенттерде өндірістің әртүрлі салаларында жүктерді өңдеу туралы түсінік 

қалыптастыру, сала ішінде айналымдағы материалдық ағындарды басқарудың логистикалық 
технологияларына сипаттама беру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жүктерді өңдеу әдістері. Әр түрлі жүктерді өңдеу. Кіріс тауарды 

тексеру, сапаны бақылау және таңбалау. Жүктерді жұмсақ қаптамада өңдеу. Қауіпті жүктерді өңдеу 
және тиеу. Үйлеспейтін қауіпті жүктер. Тірі тасымалдау. Жүктерді көліктік өңдеу. Жүк 

тасымалдарын ресімдеуді автоматтандыру. Жүктерді терминалдық өңдеу. Көліктің аралас 

түрлерінің өзара әрекеттесуін синхрондаудың логистикалық технологиялары. 

Оқыту нәтижесі: Пәнді оқу аяқталғаннан кейін білім алушы саланың ішінде айналатын 
материалдық ағындарды өңдеу негіздерін; материалдық ағындардың қозғалысын басқару жүйесінің 

негіздерін, саланың менеджменті мен маркетингін білуі тиіс. 

Жүк бірліктерін қалыптастыру бойынша жұмыста білімді қолдану. 
Өндірістік жағдайларда оқылатын пәннің теориялық негіздерін қолдана білу; пайдалану процесін 

ұйымдастыру; алынған білімді практикада қолдана білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

LTOG 2214 Логистические технологии обработки грузов (по отраслям) 
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Пререквизиты: Учебная практика, Взаимодействие видов транспорта 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: Сформировать у студентов представление об обработке грузов в различных 
отраслях производства, дать характеристику логистическим технологиям управления 

материальными потоками циркулирующими внутри отрасли. 

Краткое содержание курса: Методы обработки грузов. Обработка различных типов грузов. 

Проверка входящего товара, контроль качества и маркировка. Обработка грузов в мягкой упаковке. 
Обработка и загрузка опасных грузов. Несовместимые опасные грузы. Перевозка живности. 

Транспортная обработка грузов. Автоматизация оформления грузовых перевозок. Терминальная 

обработка грузов. Логистические технологии синхронизации взаимодействия смежных видов 
транспорта. 

Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен  знать основы 

обработки материальных потоков циркулирующих внутри отрасли; основы системы управления 
движением материальными потоками, менеджмент и маркетинг отрасли. 

Применять знания в работе по формированию грузовых единиц.  

Уметь использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных условиях; 

организовать эксплуатационный процесс; применять полученные знания на практике. 
Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

MIT 2214 Мульти-интермодальды тасымалдау 

 

Пререквизиттері: Бiртұтас көлiк жүйесі  

Постреквизиттері: Өндірістік практикасы  

Оқу мақсаты: Логистика саласында кәсіби қызметін орындау және жүргізу үшін мемлекеттік 

оқыту стандартына сәйкес жеткілікті көлемде білімі, біліктілігі мен дағдылары қалыптасқан 

мамандарды дайындау: логистикалық  мультимодальды процестерді басқару, жеткізулер тізбегінде 
көліктік-қоймалық процестерді логистикалық интеграциялау, логистикалық және өндірістік 

объектілер инвестицияларының экономикалық тиімділігін есептеу және бағалау.  

Курстың қысқаша мазмұны: Мультимодальды тасымалдаулар қызметінің негізгі ұстанымдарын, 
ерекшеліктерін, шарттары мен даму бағыттары. Шетелде мультимодальды тасымалдаулар 

дамуының қолданыстағы модельдері (бенч Марк-анализ). Мультимодальды тасымалдаулардың 

Қазақстан Республикасында дамытудың мүмкіндіктері мен келешегі. Қазақстан Республикасында 

мультимодальды тасы-малдауларды дамыту бойынша ұсыныстар. ҚР көлік желісінде 
мультимодальды тасымалдауларды ұйымдастыру мен бағыттарын таңдау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Оқыту нәтижесі: Қазақстан Республикасы көлік кешенінің тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін 
арттыруға мақсатында мультимодальды көлік дамытудың жай – күйі мен болашағын; 

мультимодальды жүк жеткізу тізбектерін жұмыс істеу қағидаттары мен шарттарын білуі. Істей білуі 

тиіс: өндірістік ортада зерттеу субъектілерінің теориялық негіздерін қолдану; пайдалану, 
ерекшеліктері, шарттар мен мультимодальды көлікті дамыту бағыттары негізгі қағидаттарын 

дамыту. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

MIP 2214 Мульти-интермодальные перевозки 

 
Пререквизиты: Единая транспортная  

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: Подготовка специалистов, в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, владеющих в достаточной мере знаниями, умением и навыками для выполнения и 
ведения профессиональной деятельности в сфере логистики: управление логистическими 

мультимодальными процессами, логистическая интеграция транспортно-складских процессов в 
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цепи поставок, расчёт и оценка экономической эффективности инвестиций логистических и 
производственных объектов. 

Краткое содержание курса: Основные принципы функционирования, особенности, условия и 

направления развития мультимодальных перевозок. Существующие модели развития 
мультимодальных перевозок за рубежом (бенчмарк-анализ). Потенциал и перспективы развития 

мульти-модальных перевозок в Республике Казахстан. Рекомендации по развитию 

мультимодальных перевозок в Республике Казахстан. Методические рекомендации по выбору 

направления и организации мультимодальных перевозок на транспортной сети РК. Отечественные 
модели развития мультимодальных перевозок. 

Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен  знать состояние 

и перспективы развития мультимодальных перевозок с целью повышения эффективности и 
конкурентоспособности транспортного комплекса Республики Казахстан; принципов и условия 

функционирования мультимодальных цепей поставок грузов. Уметь использовать теоретические 

основы изучаемой дисциплины в производственных условиях; разрабатывать основные принципы 
функционирования, особенности, условия  и направления развития мультимодальных перевозок. 

Руководитель программы: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

PB 3220 Персоналды басқару 

 

Пререквизиттері: Жобаны басқару  

Постреквизиттері: Кәсіпорындардың кедендік қызметі, Tарату логистикасы  

Оқу мақсаты: Кәсіпорынның тиімді қызметін қамтамасыз ету және т/ж қызмет-керлерінің 

қажеттілікерін қанағаттандыру үшін кәсіпорынның (т/ж ұйымдары, фирмалар)  персоналына 

бағытталған әсер етумен байланысты жүйелі білім алуы. 
Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіпорын қызметкерлері басқару тұжырымдамасы. Персоналды 

басқару жүйесін ұйымдастыру. Темір жол ұйымдағы кадрларды іріктеу сипаты мен ұйымдастыру. 

Жалдау және күйдіру тәртібі. 
Оқыту нәтижесі: Басқару объектісі ретінде кадрладың жұмысын біле отырып кәсіп-орынды 

басқару жүйесіндегі қызметкерлерді басқару орны мен рөлі; адам ресурстарын бас-қару 

принциптері; Персоналдарды бас-қару департаментінің еңбек және ұйымдастыру функ-ционалдық 
бөлімшесі. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

UP 3220 Управление персоналом 

 

Пререквизиты: Проектный менеджмент 
Постреквизиты: Таможенная деятельность предприятий, Распределительная логистика 

Цель изучения. Получение системы знаний, связанных с целенаправленным воздействием на 

персонал предприятия (ж/д. организации, фирмы) для обеспечения эффективного 
функционирования предприятия и удовлетворения потребностей ж/д. работников, особенно 

близких интересам трудового коллектива. 

Краткое содержание курса: Концепция управления персоналом предприятия. Организация 

системы управления персоналом. Сущность и организация отбора персонала в ж/д организацию. 
Порядок найма и увольнения. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать работу персонала 

предприятия как объект управления; место и роль управления персоналом в системе управления 
предприятия; принципы управления персоналом; функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления персоналом 

Руководитель программы: Абенов Б.С. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KM 3220 Кәсіпорын менеджменті 
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Пререквизиттері: Жобаны басқару, Бизнес-жоспарлау 

Постреквизиттері: Кәсіпорындардың кедендік қызметі 

Оқу мақсаты: Студенттердің ұйымды (кәсіпорынды) жалпы басқару саласында теориялық білім 
алуы, басқарудың мазмұны мен маңызын зерделеуі, ұйымның басқару объектісі ретінде көптігі мен 

күрделілігін, негізгі басқару процестерінің мазмұнын, басқарудың жалпы қызметінің (жоспарлау, 

ұйымдастыру, мотивация, бақылау)  мазмұнын, ұйымды басқарудың тиімділігін бағалау мен 

өлшеуді зерделеуі. Ұйымды (кәсіпорынды) басқару әдістерін тәжірибелік жасау және қолдану 
қабілетін қалыптастыруы.  

Курстың қысқаша мазмұны: Басқару объектісі ретінде ұйым. Ұйымның белгілері мен түрлері. 

Басқару түрлері: әкімшілік және функционалдық. Басқару жүйелік тәсіл. Жағ-дайды басқарудың 
ұғымы. Жағдайлық тәсіл. Әлеуметтік жүйе ретінде ұйымның ерекшелігі. Басқарудағы еңбекті бөлу. 

Басқару функциялары. Басқару функцияларын негізгі жіктеулері. Басқару орталықтандыру және 

орталықсыздандыру. Өкілеттігі делегирлеу. Ұқсастықтары және басқарушылық функцияларды 
айырмашылықтар. Басқару міндеттерін бағыттары эво-люциясы. Құрылымын ұғымдары. 

Ұйымдастыру құрылымдардың түрлері. Ұйымның өнді-рістік және басқару құрылымы. Олардың 

қарымқатынас және өзара іс-қимыл. Басқару құры-лымдардың негізгі түрлері. Басқару құрылымын 

орнату мәселесі. Ұйым ішінде құрылым-дардың көптігі. Басқару құрылымдардың негізгі түрлері. 
Компанияның логистикалық басқа-рудың ұйымдық құрылымы. 

Оқыту нәтижесі: Ұйымның басқарудың негізгі ұғымдары, заңдары мен принциптерін білу; басқару 

теориясы эволюциясы; менеджерлердің рөлі мен міндеттері; миссиясы, мақсат-тары, функциялары 
және шаруашылық ұйымдар басқару тапсырмалары; стратегиялық және тактикалық басқару 

әдістері; ұйымдық басқару құрылымдарын, өзгерістің оларды қалып-тастыру және механизмін 

принциптерін түрлері; әдістері және шешім қабылдау модельдері; ұйымдастырушылық мәдениетін 

қалыптастыру; экономикалық басқару тиімділігін негіздеу қабілеті; логистикалық процесін 
ұйымдастыру айналысатын үшін; сапаны бақылау стан-дарттарын ұйымдастыру кадрларды дамыту; 

кәсіпорынның, кәсіпорынды басқару тиімділі-гін, бір команданың құру, ұйым ішінде тиімді 

байланыс сандық және сапалық көрсеткіш-терін анықтау үшін. 
Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

МР 3220 Менеджмент предприятия 

 

Пререквизиты: Проектный менеджмент, Бизнес-планирование 

Постреквизиты: Таможенная деятельность предприятий 
Цель изучения. Получение студентами теоретических знаний в области общего управления 

организацией (предприятием), изучение вопросов сущности и роли управления, множественности и 

сложности организации как объекта управления, сущности основных управленческих процессов и 
содержания общих функций управления (планирования, организации, мотивации и контроля), 

оценки и измерения эффективности управления организацией, а также формирование навыков 

практической разработки и применения методов управления организацией (предприятием), 
освоение моделей и способов решения задач управления организацией в современных условиях 

хозяйствования. 

Краткое содержание курса: Организация как объект управления. Признаки и виды организации. 

Виды менеджмента: административный и функциональный. Системный подход в менеджменте. 
Понятие управленческой ситуации. Ситуационный подход. Особенность организации как 

социальной системы. Разделение труда в управлении. Управленческие функции. Основные 

классификации управленческих функций. Централизация и децент-рализация управления. 
Делегирование полномочий. Сходства и различия управленческих функций. Направления эволюции 

управленческих функций. Понятие структуры. Виды структур в организации. Производственная и 

управленческая структуры в организации. Их взаимосвязь и взаимодействие. Основные виды 

управленческих структур. Проблематика соз-дания управленческой структуры. Множественность 
структур в организации. Основные ви-ды управленческих структур. Организационная структура 

управления логистикой  компании. 
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Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: Знать основные понятия, 
закономерности и принципы управления организацией; эволюцию теории менеджмента; роли и 

обязанности менеджеров; миссия, цели, функции и задачи управления хозяйственными 

организациями; методы стратегического и тактического управления; типы структур управления 
организацией, принципы их формирования и механизм изменения; методы и модели принятия 

решений; формирование организационной культуры; разработку планов, которые обеспечивали бы 

удовлетворение потребностей предприятия, к примеру, в перевозках с минимальными затратами; 

методы, теории и задачи, мотивация, кадровая политика предприятия. Уметь экономически 
обосновывать эффективность управления; решать вопросы, связанные с организацией 

логистического процесса; разрабатывать качественные нормы управления персоналом организации; 

определять объемные и качественные показатели работы предприятия, эффективность управления 
предприятием, создание единой команды, эффективной коммуникации в организации. 

Руководитель программы: Абенов Б.С. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

TUKB 3221 Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару 

 

Пререквизиттері: Көліктің жалпы курсы; Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру 
Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмыcты ұйымдастыру 

Оқу мақсаты: Студенттердің бойында жұмыс көлемін ескергенде көліктің техни-калық 

жарақталуын тиімді қолдану саласында кәсіби біліктілігін қалыптастыру. Заманауи менеджмент пен 
маркетинг негізінде көлік объектілері жұмысын және көлік бірліктерінің қозғалысын тиімді 

ұйымдастыру қабілетін қалыптастыру. Жолаушыларды тасымалдауды то-лық және сапалы 

қанағаттандыру мәселелерін жүйелі түрде шешуі. Техникалық құралдарды тиімді қолдану бойынша 

есептеулерді жүргізуі. Көлікте жасалатын жұмыстарды талдау қабі-леті. Көлік объектілері 
жұмысын жақсарту мақсатында негізделген қорытындылар мен ұсы-ныстар жасау қабілеті.   

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан бойынша жүк тасымалдары процесі басқару жүйесін 

станциялары құны және жеткізу тізбегі операциялар олардың орны. Жұмыстың олардың негізгі 
мақсаты мен ауқымы бойынша өсімдіктердің жіктелуі. Техникалық жабдық-тар мен жұмыс 

станциясының жалпы сипаттамасы. Темір жол басқару көлік көлемінің мәні. Темір жол желісі 

станцияларын сұрыптау жұмысын тиімді концентрациясы. Көлік маршрут-тау негіздері. 
Поездардың қалыптастыру жоспарының мәні. Фонды және жоспарын қалып-тастыру ретпен 

дайындау. Поездардың қалыптастыру жоспарының болжамды параметрлері. Пойыз қалыптастыру 

жоспарын есептеу әдістері. Поездардың қалыптастыру жоспарының Операциялық және 

техникалық-экономикалық көрсеткіштері. Көлік процесінің негізгі ұғым-дары, оның кіші және 
сипаттамалары. Автомобиль көлігі және олардың жіктелуі түрлері. Автокөлік пайдалануға инженер 

дайындауда жол көлігінің рөлі. Материалдық және су көлігі техникалық базасы. жүк және 

жолаушылар тасымалының жіктелуі. жүк және жолаушылар көрсеткіштері. жүк және жолаушылар 
тасымалының бір имиджін қалыптастыру. 

Оқыту нәтижесі: Көлік жедел жұмыс басқарудың жалпы принциптерін білу, озық техника мен 

технологияны пайдалануға негізделген; жеке көлік жобаларын пайдалану, автоматтандырылған 
бақылау жүйесін пайдалануды ескере отырып назарға алу; өндірістік процестер мен, демек, бүкіл 

кешенін, жоспарланған мақсаттарға орындау кезінде экономи-калық тиімділігін ескере отырып, 

олардың жұмысына енгізілген технологияларды оңтайлан-дыру үшін теориялық негізі. жүктің 

ұйымдастыру жүйесі көлік жоспарларын дайындауға оңтайландыру мәселелерін мақсатында 
үздіксіз жабдықтау тізбег ағының білу. Өндірістік ортада зерттеу субъектілерінің теориялық 

негіздерін пайдалана білу керек; озық тәжірибені пайдалана отырып, көлiк құралдарын алдыңғы 

қатарлы технологияларды жұмысын құру; операциялық жағ-дайында ескере көлік құралдарын 
қызметінің талдау негізінде көлік құралдарын тиімді пайдалануды ескере отырып, тасымалдау 

процесінің техникалық қызмет көрсету бойынша шешiм қабылдауға; көлік тиімділігін қамтамасыз 

ету жөніндегі іс – шараларды техникалық – экономикалық есептеулерді жүргізу. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 
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OPUD 3221 Организация перевозок и управление движением 

 

Пререквизиты: Общий курс транспорта, Организация и безопасность движения 

Постреквизиты: Организация грузовой и коммерческой работой 
Цель изучения. Формирование профессиональной компетентности студентов в области 

эффективного использования технической вооруженности транспорта с учетом объема работы. 

Уметь решать вопросы развития его технических средств как в условиях текущей эксплуатации, так 

и на ближнюю и дальнюю перспективу; для приобретения умения эффективно организовать на 
основе современного менеджмента и маркетинга работу транспортных объектов и организации 

движения транспортных единиц; Системно решать вопросы полного и качественного 

удовлетворения пассажиров при их перевозке. Производить расчеты по эффективному 
использованию технических средств, анализировать проводимую работу на транспорте, делать из 

этого обоснованные выводы и предложения с целью улучшения работы транспортных объектов. 

Краткое содержание курса: Значение станций в системе управления перевозочным процессом, их 
место в логистической цепи перевозок. Классификация станций по их основному назначению и 

объему работы. Техническая оснащенность и общая характеристика работы станции. Сущность 

управления вагонопотоками на железных дорогах. Эффективность концентрации сортировочной 

работы на железнодорожных станциях сети. Основы маршрутизации перевозок. Значение плана 
формирования поездов. Исходные данные и последовательность составления плана формирования. 

Расчетные параметры плана формирования поездов. Методы расчета плана формирования поездов. 

Эксплуатационные и технико-экономические показатели плана формирования поездов. Основные 
понятия о транспортном процессе, его подсистемах и характеристиках. Виды автоперевозок и их 

классификация. Роль автоперевозок в подготовке инженеров по эксплуатации автомобильного 

транспорта. Материально-техническая база водного транспорта. Классификация грузовых и 

пассажирских перевозок. Показатели перевозок грузов и пассажиров. Форм изображения грузовых 
и пассажирских потоков. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: Знать общие принципы 

управления эксплуатационной работой транспорта, основанные на применении передовой техники 
и технологии; работы отдельных транспортных объектов с учетом применения автоматизированной 

системы управления; теоретические основы по оптимизации производственных процессов, а, 

следовательно, и всего комплекса, входящего в технологию их работы с учетом экономической 
эффективности при выполнении плановых заданий. Знать систему организации непрерывной 

логистической цепи грузопотоков с учетом оптимизации задач при составлении планов перевозок. 

Уметь использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных условиях; 

создавать передовую технологию работы транспортных объектов с использованием передовых 
методов работы; в оперативных условиях принимать решения по обслуживанию перевозочного 

процесса с учетом эффективного использования транспортных средств на основе анализа 

деятельности транспортных объектов; выполнять технико-экономические расчеты по 
мероприятиям, обеспечивающим эффективность работы транспорта. 

Руководитель программы: Оразалин А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KKKZh 3221  Көлікте қызмет көрсету жұмыстары 

 

Пререквизиттері: Көліктің жалпы курсы; Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру 
Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмыcты ұйымдастыру 

Оқу мақсаты: Көліктің техникалық күйі өзгеруінің, ірі техникалық жүйелердің се-німділігінің, 

материалдық, энергетикалық, қаржылық және еңбек ресурстарының аз шығы-нында көліктің 
жұмысқа қабілеттілігі деңгейін қамтамасыз ететін жүйелердің техникалық күйінің жалпы 

заңдылықтары бойынша білімдерін және дағдыларын қалыптастыру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Маңызы және қимылмен басқару міндеттері. Көлік жоспарлау және 

опе-рациялық жұмысқа оның маңыздылығы. Көрсеткіштерінің жүйесі. Жұ-мыстың жоспарлау және 
басқару үшін тарату функциялары. Көлік жоспар және техникалық стандарттарды жүзеге асыру 

мониторингі. Темір жол және сызықтық бірлік операциялық жоспарлау мақсаты мен сипаты. 
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Қазақстан бойынша жүк тасымалдары жоспарын, техни-калық стандарттар мен күнделікті жұмыс 
жоспарларын қамтамасыз ету үшін жедел бақылау іс-шаралар. Көліктік қызмет көрсету маркетинг 

және нарықтық басқарудың негізінде тиім-ділігін жағдайында, жедел қозғалысын басқару. 

Оқыту нәтижесі: Көлік департаментінің жедел жұмы-сының жалпы принциптерін білу. Қазіргі 
және болашақ көлік жоспарлау жұ-мысының жүйесінде әртүрлі көлік түрлерін өзара іс-қимыл 

туралы түсінік болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

ERT 3221 Эксплуатационная работа на транспорте 

 
Пререквизиты: Общий курс транспорта, Организация и безопасность движения 

Постреквизиты: Организация грузовой и коммерческой работой 

Цель изучения. Изучение и получение знаний, умений по общим закономерностям: изменения 
технического состояния транспорта, надежности больших технических систем, систем, 

обеспечивающих поддержание высокого уровня работоспособности транспорта при минимальных 

затратах материальных, энергетических, финансовых и трудовых ресурсов. 

Краткое содержание курса: Сущность и задачи управления движением. Планирование перевозок и 
его значение для эксплуатационной работы. Система эксплуатационных показателей.  

Распределение функций по планированию и регулированию работы. Контроль за выполнением 

плана перевозок и технических норм. 
Назначение и сущность оперативного планирования работы железных дорог и линейных 

подразделений. Меры оперативного регулирования по обеспечению плана перевозок, технических 

норм и суточных планов работы. Оперативное управление перевозками в условиях обеспечения 

эффективности на основе маркетинга и менеджмента рынка транспортных услуг. 
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: Знать общие принципы 

управления эксплуатационной работой транспорта. 

Иметь представление о взаимодействии работы различных видов транспорта в системе текущего и 
перспективного планирования работы транспорта. 

Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KBZhL 3303 Көлік-бөлуші жүйелерінің логистикасы 

 

Пререквизиттері: Логистикалық орталықтардың жобалау негіздері 
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Көліктік тасымалдауларды, тасымалданатын жүктер мен жолаушылар-дың 

сақталуын қамтамасыз ету саласында мамандарды практикалық және ғылыми жұмыс істеуге 
дайындау.   

Курстың қысқаша мазмұны: Көлік және тарату жүйелерінің негізгі әдістемелік принциптері. 

Жүктерді жеткізу ұтымды логистикалық схемаларын әзірлеу бойынша әдісте-мелік ұсынымдар. 
Функционалдық және негізгі кіші, компоненттер мен көлік және тарату жүйелерінің бірліктерін 

қамтамасыз ету. Логистика тасымалдау және тарату жүйелерінің негізгі функциялары мен 

міндеттері. Тарату арналарын. тұтынушыларға жүктерді жеткізу қазіргі заманғы логистикалық 

технология. Қазақстанның аумақтық жүйесінің аймақтық құ-рылымы. Көлік және тарату 
жүйелерінің ұйымдастырушылық және функционалдық құры-лымы. Көлік және тарату жүйелерінде 

логистикалық процесінің принциптері. 

Оқыту нәтижесі: Логистикалық көлік және тарату жүйелерін қалыптастыру негізде-рін білу. 
Инфрақұрылым логистикалық көлік және тарату жүйелері. Интеграцияланған ло-гистикалық көлік 

және тарату жүйесінде логистикалық арналарын анықтауға қабілетті болу үшін. Тасымалдау көлемі 

болжауға, тауарлар көлік бөлу ұтымды схемасын анықтауға қабі-летті болу үшін. Логистикалық 

жүйені, шарттар, факторлар мен көлік жүйесін оңтайлан-дыру критерийлерін тиімділігін анықтау 
үшін, көлік шығындарын логистикалық процестерін анықтау үшін білікті болыңыз. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
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Кафедра: Көлік және сервис 

 

LTRS 3303 Логистика транспортно - распределительных систем 

 
Пререквизиты: Основы проектирования логистических центров 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения. Подготовка специалиста к практической и научной работе в области обеспечения 

транспортных перевозок, сохранности перевозимых грузов и пассажиров. 
Краткое содержание курса: Основные методологические принципы формирования транспортно-

распределительных систем. Методологические рекомендации по разработке рациональных 

логистических схем доставки грузов. Основные функциональные и обеспечивающие подсистемы, 
элементы и звенья транспортно-распределительных систем. Основные функции и задачи 

логистических транспортно-распределительных систем. Каналы распределения. Современные 

логистические технологии доставки грузов потребителям. Региональная структура территориальной 
системы Казахстана. Организационно-функциональная структура транспортно-распределительных 

систем. Принципы логистического процесса в транспортно-распределительных системах. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: Знать основы формирования 

логистических транспортно-распределительных систем. Инфраструктура логистических 
транспортно-распределительных систем. 

Уметь определять логистические каналы в интегрированной логистической транспортно-

распределительной системе. Уметь определять рациональную схему распределения грузопотока, 
прогнозировать объемы транспортных перевозок. 

Иметь навыки определения логистических издержек процессов транспортировки, определять 

эффективность логистических систем, условия, факторы и критерии оптимизации транспортной 

системы. 
Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KLZh 3303 Көлік - логистикалық жүйелер 

 

Пререквизиттері: Логистикалық орталықтардың жобалау негіздері 
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Студенттердің біліктілік сипаттамаларына жауап беретін көлемде көліктік-

логистикалық жүйелердегі ағындарды басқару және оларды оңтайландыру бойынша білімдерін 

қалыптастыру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Логистика негізгі ережелері, көлік логистика әсері. Көлік 

органдардың және олардың қызметінің сипатына өзгерістеріне орай саясат. Жаңа логистикалық жүк 

жинау және тарату жүйелері. Тербелістер қозғалысы өлшемдері. Белгілі бір деңгейде жылжымалы 
құрамның техникалық қызмет көрсету. Ағынының мөлшері бейімделу жағдайда көлікті азайту. 

Толық ақпаратпен қызметі. 

Оқыту нәтижесі: Тасымалдау процесінің ұйымдастыру үшін көліктік-логистикалық қолдану 
принциптері мен міндеттерді білу. Логистика мәселелері бойынша пікір білдіру мүмкіндігі. 

Шеберлік негізінде тауарлар мен жолаушыларды тасымалдау ұйымдастыру мүмкіндігі. Жаңа 

контексте тасымалдау процесінің технологиялық негіздерін білімдерін өзгертуге қабілеті.  

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

ТLS 3303 Транспортно – логистические системы 

 

Пререквизиты: Основы проектирования логистических центров 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Формировании знаний студентов по управлению потоками в 
транспортноөлогистических систкмах и их оптимизацией, в объеме, отвечающем 

квалификационной характеристики. 
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Краткое содержание курса: Основные положения логистики, Влияние логистики на транспорт. 
Политика транспортных предприятий и изменения в характер их деятельности. Новые 

логистические системы сбора и распределения грузов. Колебания размеров движения. Поддержание 

числа подвижного состава на определенном уровне. Уменьшение перевозок в случае 
приспособления к величине потока. Обслуживание при неполной информации. 

Результаты обучения: Знание основ и задач транспортной логистике применение транспортной 

логистики для организации перевозочного процесса. Умение выражать суждения по вопросам 

логистики. Умение организовать перевозку грузов и пассажиров на основе передового опыта. 
Умение модифицировать знание технологических основ перевозочного процесса в новом контексте.  

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KEKKN 3222 Көлiк-экспедициялық қызмет көрсету негiздерi 

 
Пререквизиттері: Жеткізу тізбегін басқару 

Постреквизиттері: Жүкті салу (қоймалау) логистикасы, Халықаралық тасымалдауы 

Оқу мақсаты: Студенттердің бойында көліктік-экспедициялық қызмет көрсету – өзінің болшақ 

қызметі саласында, сонымен қатар автомобиль көлігімен әрекеттесетін барлық көлік түрлері 
бойынша кәсіби теориялық және практикалық білімдерін қалыптастыру.   

Курстың қысқаша мазмұны: Экспедиторлық қызмет көрсету тұжырымдамасы, мәні мен мақсаты, 

экспедиторлық қызметтер жіктеу, халық үшін экспедиторлық қызмет ере-желері, теміржол 
компаниялары кәсіпорындармен шарттық қарым-қатынасы. Жауапкерші-лікті сақтандыру және 

экспедиторлық операциялар. 

Оқыту нәтижесі: Принциптері мен міндеттері экспедиторлық қызмет білу. Тасымал-дау процесінің 

ұйымдастыру үшін экспедиторлық қызметтерді пайдалану; Көлік қызметінің мәселелері бойынша 
пікір білдіру мүмкіндігі; Шеберлік негізінде тауарлар мен жолаушы-ларды тасымалдау 

ұйымдастыруға қабілеті; жаңа контексте тасымалдау процесінің техноло-гиялық негіздерін 

білімдерін өзгертуге қабілеті. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

OTEO 3222 Основы транспортно - экспедиционного обслуживания 

 

Пререквизиты: Управление цепью поставок грузов 

Постреквизиты: Логистика складирования, Управление цепью поставок грузов 
Цель изучения. Формирование у студентов профессиональных теоретических и практических 

знаний как в области транспортно-экспедиционного обслуживания – сфере будущей деятельности, 

так и в совокупности по всем видам транспорта, с которыми взаимодействует автомобильный 
транспорт. 

Краткое содержание курса: Понятие, сущность и назначение экспедиторских услуг, 

классификация транспортно экспедиционных услуг, правила транспортно-экспедиционного 
обслуживания населения, договорные взаимоотношения  предприятий ТЭО с железнодорожными 

транспортными предприятиями. Материальная ответственность и страхование транспортно-

экспедиционных работ.   

Результаты обучения: Знание основ и задач транспортно экспедиционного обслуживания. 
Применение транспортно экспедиционного обслуживания для организации перевозочного процесса. 

Умение выражать суждения по вопросам транспортного обслуживания; умение организовать 

перевозку грузов и пассажиров на основе передового опыта; умение модифицировать знание 
технологических основ перевозочного процесса в новом контексте. 

Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ZhTK 3222 Жүк тасымалдау қызметі 
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Пререквизиттері: Жеткізу тізбегін басқару 
Постреквизиттері: Жүкті салу (қоймалау) логистикасы, Халықаралық тасымалдауы 

Оқу мақсаты: Білімалушылардың көліктік-экспедициялық қызмет көрсету, қызмет-тің заманауи 

әдістері, нормативтік-құқықты базасы, сату-сатып алу келісімшартының жалпы сипаттамалары мен 
көліктік шарттары, жүктерді құжаттық рәсімдеу, көліктік-экспедициялық қызметтік нарықтық 

механизмедері мен экономикалық тиімділігі туралы білім алулары. 

Курстың қысқаша мазмұны: Көліктік-экспедиторлық қызмет көрсету негіздері. Тасымалдау және 

ресімдеу үшін көлік компаниялары ұсынған қызметтер. Жүк жөнелтушінің және экспедиторлық 
ұйым арасындағы тауарларды тасымалдау үшін жауапкершілік түрлері. 

Оқыту нәтижесі: Экспедиторлық қызмет ұйымдастыру негіздерін білу үшін. Жүк жөнелтушінің 

және экспедиторлық ұйым арасындағы тауарларды тасымалдау үшін жауапкершілік түрлері. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TED 3222 Транспортная экспедиционная деятельность 

 

Пререквизиты: Управление цепью поставок грузов 

Постреквизиты: Логистика складирования, Управление цепью поставок грузов 
Цель изучения. Приобретение обучающимися знаний о транспортно-экспедиционной 

деятельности, современных методах обслуживания, нормативно-правовой базе, общих 

характеристиках и транспортных условиях договоров купли-продажи, транспортно-экспеди-
ционных операциях и документальном оформлении грузов, рыночных механизмах формирования 

доходов и экономической эффективности транспортно-экспедиционной деятельности. 

Краткое содержание курса: Основы организации транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Услуги, предоставляемые транспортными организациями по перевозке и оформлению грузов. Виды 
ответственности за перевозку грузов между грузоотправителем и экспедиционной организацией. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: Знать основы организации 

транспортно-экспедиционного обслуживания. Виды ответственности за перевозку грузов между 
грузоотправителем и экспедиционной организацией. 

Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KKKKU 3222 Көлік құралдары және көлік қызметтерін ұйымдастыру 

 

Пререквизиттері: Бiртұтас көлiк жүйесі. Жылу техниканың негiздерiмен хладокөлiгi 
Постреквизиттері: Көлiк жүйелерiнiң логистикалық инфрақұрылымы 

Оқу мақсаты: Студенттерге көліктік қауіпсіздік бойынша білім беру, көліктік қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуді жоспарлау мен жүзеге асыру дағдысын қалыптастыру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Түрлері және жер көлік құралдарын жіктеу. Көлік құ-ралдары 

авиация және теңіз көлігі. Жылу іштен жану қозғалт-қыштарының диаграммалары мен принциптері. 

Жіктеу және қозғалтқыштың негізгі сипаттамалары. Көлік құралдарын қуат беру жүйелерi. Көлік 
құралдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету. 

Оқыту нәтижесі: Қазіргі заманғы көлік құралдарын жіктеу және олардың жобалау негізгі бөлігін 

білуі. Көлiк құралдарын пайдалану жай-күйін білу. Жіктеуді және сәйкестендіруді темір жол 

жылжымалы құрамдарын және автокөлік құралдарын индекстеуді білу. Кәсіби жұмысына 
технологияларды жиі өзгеруіне шарлау мүмкіндігіне ие болу үшін. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TSOTU 3222 Транспортные средства и организация транспортных услуг 

 

Пререквизиты: Единая транспортная система, Хладотранспорт с основами теплотехники. 
Постреквизиты: Логистическая инфраструктура транспортных систем. 

Цель изучения. Изучение студентами курса необходимо для получения знаний об основах 
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транспортной безопасности, получения навыков планирования и реализации транспортной 
безопасности. 

Краткое содержание курса: Виды и классификация транспортных средств наземного транспорта. 

Транспортные средства авиационного и морского транспорта. Схемы и принципы работы тепловых 
двигателей внутреннего сгорания. Классификация и основные характеристики ДВС. Системы 

передач мощности транспортных средств. Эксплуатация и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать классификацию 
современных транспортных средств и основные их конструктивные части.  

Знать состояние эксплуатации транспортных средств. 

Знать классификацию и обозначение железнодорожного подвижного состава, и индексацию 
автомобильного подвижного состава. Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

LKKS 3222 Логистика қызмет көрсету саласында 

 
Пререквизиттері: Бiртұтас көлiк жүйесі. Жылу техниканың негiздерiмен хладокөлiгi 

Постреквизиттері: Көлiк жүйелерiнiң логистикалық инфрақұрылымы 

Оқу мақсаты: Экономикадағы қызметтердің рөлін көрсетіңіз, көтерме сауда нарығында 
қызметтерді логистикалауда шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырыңыз, өнімнің таратылу 

процесіне қызметтердің ынталандырушы әсер ету механизмін көрсетіңіз. 

Курстың қысқаша мазмұны: Логистиканың эволюциясы және әдістемесі. Қызметтер 

логистикасындағы оңтайландыру әдісі және шешім қабылдау модельдері. Қызмет көрсету 
секторындағы сатып алуды логистика. Логистика өндірісі / қызмет көрсету саласы. 

Дистрибьюторлық логистика. Логистикалық қызмет көрсету жүйесін қалыптастыру. Логистика 

және жеткізу тізбегін басқару. Көлікті басқару. Қоймаларды жобалау және оңтайландыру. 
Логистикалық ақпараттық жүйелер. Логистикадағы ақпараттық технологиялар. Логистикалық 

бизнес процестерін бақылау және модельдеу. Логистикалық жүйелердегі шығындарды басқару. 

Логистикалық жүйелердегі шығындар. 
Оқыту нәтижесі: Курстың аяқталғаннан кейін студент: сервистік сектордағы процестерді 

ұйымдастыруға материалдық және онымен байланысты ақпарат ағындарын басқаруға логистикалық 

тәсілдің (жүйелік талдаудың) ерекшеліктерін білу керек; сатып алу, тасымалдау, қойма және сату 

саласындағы логистикалық тапсырмалар; логистикалық қызметті ұйымдастыру міндеттері; негізгі 
қорларды басқару жүйесі; логистикадағы ақпараттық жүйелерді құру принциптері; қызмет көрсету 

секторындағы ұйымдардағы логистикалық тізбектер мен схемаларды қалыптастыру және дамыту 

мәселелері мен рәсімдері. Технологиялық процесті басқару объектісі ретінде талдау, 
қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру, кәсіптік қызмет саласындағы басқару шешімдерін табу 

және басқару, кәсіпорын ресурстарын қалыптастыру және пайдалану туралы ақпаратты жүйелеу 

және синтездеу. 
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

LSU 3222 Логистика в сфере услуг 

 

Пререквизиты: Единая транспортная система, Хладотранспорт с основами теплотехники. 

Постреквизиты: Логистическая инфраструктура транспортных систем. 
Цель изучения. Показать роль услуг в экономике, привить навыки принятия решений по логистике 

услуг на оптовом рынке, показать механизм стимулирующего воздействия услуг на процесс 

товародвижения. 

Краткое содержание курса: Эволюция и методология логистики. Оптимизационные методы и 
модели принятия решений в логистике сферы услуг. Логистика закупок в сфере услуг. Логистика 

производства /операций в сфере услуг. Логистика распределения. Формирование системы 
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логистического сервиса. Логистика и управление цепями поставок. Управление транспортировкой. 
Проектирование и оптимизация складского хозяйства. Логистические информационные системы. 

Информационные технологии в логистике. Контроллинг и моделирование логистических бизнес-

процессов. Управление затратами в логистических системах. Издержки в логистических системах.  
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать специфику 

логистического подхода (системный анализ) к управлению материальными и связанными с ними 

информационными потоками при организации процессов в сфере услуг; задачи логистики в области 

закупок, транспортировки, складирования и реализации; задачи организации логистического 
сервиса; основные системы контроля состояния запасов; принципы построения информационных 

систем в логистике; вопросы и процедуры формирования и разработки логистических цепей и схем 

в организациях сферы услуг. Уметь анализировать технологический процесс как объект управления, 
организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. 
Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KKKZhN 2212 Көліктік құрылғылар мен құрылыстарды жобалау негіздері  

 

Пререквизиттері: Жоғары математика; Көліктің жалпы курсы 

Постреквизиттері: Логистикалық орталықтарды жобалау негіздері; Жүкті жеткізудің 
логистикалық технологиялары 

Оқу мақсаты: Теміржол станциялары мен тораптарының жекеленген элементтерін жобалау 

әдістерін игеру, сұрыптау құрылғылары, локомотив шаруашылығы мен жүктеу құрылғыларының 

негізгі элементтерін игеруі. 
Курстың қысқаша мазмұны: Жобалау шарттары. Бөлек пункті Сұрыптау станциясы және 

олардыңның жiктеуi. Сұрыптау құрылғылары. Сұрыптау құрылғылардың түрлері. Сұ-рыптау 

құрылғылардың принципі. Жүк операциялар үшiн құрылғылар. Локомотив шаруа-шылығын 
жобалау. Вагон шаруашылығын жобалау. Жолаушылар станцияны жобалау. Басқа имараттарды мен 

құрылғылар жобалау. Жүк станциялары жобалау. Жолаушылар құрылғы-ларды және үймереттерді 

жобалау. Теміржол мен көлік тораптары. Автомобиль жолдар-ының жобалауы. Жобалау әуежайлар. 
Оқыту нәтижесі: Жобалық шешімдердің дамуын әкелуі мүмкіндігі. Теміржол станциялары мен 

торап-тарының бас сұлбалары, дамуы мен орналастырылуы туралы түсінігі болуы. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

OPTUS 2212 Основы проектирования транспортных устроиств и сооружений 

 
Пререквизиты: Высшая математика, Общий курс транспорта 

Постреквизиты: Основы проектирования логистических центров, Логистические технологии 

доставки груза 
Цель изучения: освоение методов проектирования отдельных элементов железнодорожных 

станций и узлов, основные элементы сортировочных устройств, локомотивного хозяйства и  

грузовых устройств. 

Краткое содержание курса: Условия проектирования. Раздельные пункты. Сортировочные 
станции и их классификация. Сортировочные устройства. Виды сортировочных устройств, принцип 

работы. Устройства для грузовых операций. Проектирование локомотивного хозяйства. 

Проектирование вагонного хозяйства. Проектирование пассажирских станции. Проектирование 
прочих устройств и сооружений. Проектирование грузовых станции.  Проектирование 

пассажирских устройств и сооружений. Железнодорожные и транспортные узлы. Проектирование 

автомобильных дорог. Проектирование аэропортов. 

Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен знать методы 
проектирования отдельных элементов железнодорожных станций и узлов, основных элементов 

сортировочных устройств, локомотивного хозяйства и  грузовых устройств. 
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Уметь: вести разработку проектных решений, иметь представление о генеральных схемах, о 
развитии и размещении железнодорожных станций и узлов. 

Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 
 

KKUTZh 2212 Коммерциялық кәсіпорындарды ұйымдастыру, технологиясы мен жобалау 

 

Пререквизиттері: Жоғары математика; Көліктің жалпы курсы. 
Постреквизиттері: Логистикалық орталықтардың жобалау негіздері; Жүкті жеткізудің 

логистикалық технологиялары. 

Оқу мақсаты: Студенттерге халық тұтыну тауарларын өндіру орнынан тұтынушыға дейін 
жеткізудің күрделі механизмі туралы, жеткізу процесінің барлық кезеңдерінде тиімді-лікті арттыру 

жолдары туралы, жеке тауартехнологиялық тізбектер мен операциялардың қызметін 

интенсификациялау туралы, кәсіпкерлікті дамыту негізінде тауарқозғалысы проце-сінің барлық 
жиынтығын  интенсификациялау туралы теориялық және қолданбалы білім беру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Көтерме сауда операцияларын өнім бөлу, ұйымдас-тыру және 

кәсіпорындардың технологиясы процесін құру әдістерін әзірлеу. Сауда және тауарлар қозғалысы 

технологиялық процесс тұтынушыларға өндіруден бастап тауарлардың нақты қозғалысына тиісті 
ретпен саналады. Оның барлық кезеңдерінде үрдісінің тиімділігін арттыру жолдары туралы 

тұтынушыларға өндірушілердің кең қолданыс тауарлары келтіру процесі, белгілі бір коммерциялық 

және техноло-гиялық операциялардың және сілтемелер жұмыс қарқынын, кәсіпкерлікті дамытуға 
негізделген өнім бөлу процесінің жиынтығы. 

Оқыту нәтижесі: Ұйымдастыру, технология және коммерциялық кәсіпорындардың жобалау 

мәселелерін білу; өнім тарату үдерісін құрылыс негіздері; түрлері мен көтерме кәсіпорындар мен 

тауарлар қозғалысы процесінде олардың рөлі; жіктеу және орналастыру бөлшек сауда 
кәсіпорындарының принциптері, олардың ұйымдастыру және технология жоспары. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

OTPKP 2212 Организация, технология и проектирование коммерческих предприятий 

 
Пререквизиты: Высшая математика, Общий курс транспорта. 

Постреквизиты: Основы проектирования логистических центров, Логистические технологии 

доставки груза 

Цель изучения: вооружение студентов теоретическими и прикладными знаниями о сложном 
механизме процесса доведения товаров народного потребления от места производства до 

потребителей, о путях повышения эффективности этого процесса на всех его стадиях, 

интенсификации функционирования отдельных торговотехнологических звеньев и операций, всей 
совокупности процесса товародвижения на основе развития предпринимательской инициативы. 

Краткое содержание курса: Сущность и организация строительного проектирования. Нормы и 

принципы проектирования предприятий. Проектирование предприятий торговли. Организация 
капитального строительства и ремонта торговых предприятий. Основы построения процесса 

товародвижения. Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды. Товарные склады, их 

устройство и планировка. Технологическое оборудование складов. Организация и технология 

складских операций. Управление торгово-технологическим процессом и организация труда на 
складах. 

Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен:  

- знать вопросы организации, технологий  и проектирования торговых предприятий;  
- знать основы построения процесса товародвижения;  

- знать типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе товародвижения;  

- знать классификацию и принципы размещения розничных торговых предприятий, их устройство и 

технологические планировки. 
Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 
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ZhKZhU 3225 Жүк және коммерциялық жұмыcпен ұйымдастыру 

 

Пререквизиттері: Математика, Жүктану, Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару 
Постреквизиттері: Жіктеу (тарату) логистикасы; Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Студенттердің жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру мен басқару 

негіздерін игеруі; жүк және коммерциялық операцияларды орындау және жүктерді тасымалдау 

технологиясы бойынша жұмыстарды ұйымдастыру дағдысын қалыптастыру; жүк және 
коммерциялық жұмыста ақпараттық технологиялар мен математикалық әдістерді қолдану қабілеті.  

Курстың қысқаша мазмұны: Аралас қатынастарда жүктерді тасымалдауға арналған жүк және 

коммерциялық операцияларын бақылау. Халықаралық қатынаста өнеркәсіптік және коммерциялық 
операциялардың технологиясы. 

Оқыту нәтижесі: Транспорт және коммерциялық опе-рациялар темір жол көлігі бойынша жүзеге 

асырыладының білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

OGKR 3225 Организация  грузовой и коммерческой работой 

 

Пререквизиты: Математика, Грузоведение, Организация перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Распределительная логистика, Профессиональная деятельность 
Цель изучения: Освоение студентами основ организации и управления грузовой и коммерческой 

работы: умение студентами организовать работу по выполнению грузовых и коммерческих 

операций и технологии перевозок грузов; применение информационных технологий и 

математических методов в грузовой и коммерческой работе. 
Краткое содержание курса: Управление грузовыми и коммерческими операциями при перевозке 

грузов в смешанных сообщениях. Технология грузовых и коммерческих операций в 

международных сообщениях. 
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать грузовые и 

коммерческие операции, выполняемые на железнодорожном транспорте. 

Руководитель программы: Савченко Е.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ZhKZhB 3225 Жүк және коммерциялық жұмыстар басқару 

 
Пререквизиттері: Математика, Жүктану, Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Жіктеу (тарату) логистикасы; кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Студенттердің жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру мен басқару 
негіздерін игеруі: 

- студенттердің жүк және коммерциялық операцияларды орындау және жүктерді тасымалдау 

технологиясы бойынша жұмыстарды ұйымдастыру дағдысын қалыптастыру; 
- жүк және коммерциялық жұмыста ақпараттық технологиялар мен математикалық әдістерді 

қолдану қабілеті. 

Курстың қысқаша мазмұны: Шағын жүкті тиеп жіберу. Пакеттердегі жүкті тасы-малдау. Жүк 

контейнерлері. Орналастыру және ашық жылжымалы құрамға жүкті қамтама-сыз ету. Сусымалы 
көлік тасымалы технологиясы. Арнайы терминдер бойынша қауіпті жүк-терді көлік. 

Оқыту нәтижесі: Бір – жолды учаскесінде пойыздардың кестесін, көлік көлемінің ұйымдастыру, 

төлем қабілеті мен темір жол желілерінің өткізу қабілетін дамыту мүмкіндігі болуы үшін, темір жол 
жедел жұмыс басқару негіздерін білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

UGKR 3225 Управление грузовой и коммерческой работой 
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Пререквизиты: Математика, Грузоведение, Организация перевозок и управление движением 
Постреквизиты: Распределительная логистика, Профессиональная деятельность 

Цель изучения: Освоение студентами основ организации и управления грузовой и коммерческой 

работы:  
-умение студентами организовать работу по выполнению грузовых и коммерческих операций и 

технологии перевозок грузов; 

-применение информационных технологий и математических методов в грузовой и коммерческой 

работе. 
Краткое содержание курса: Перевозка грузов мелкими отправками. Перевозка грузов в 

транспортных пакетах. Перевозка грузов в контейнерах. Размещение и крепление грузов на 

открытом подвижном составе. Технология перевозок массовых грузов. Перевозка опасных грузов 
на особых условиях. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать основы управления 

эксплуатационной работы железных дорог, уметь разрабатывать график движения поездов на 
однопутном участке, организация вагонопотоков, расчет пропускной и провозной способности 

железнодорожных линий. 

Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

 

ZhKL 3304 Жүкті қоймалау логистикасы 

 

Пререквизиттері: Персоналды басқару. Көлiк құралдары. 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Студенттердің бойында қоймалық кешен ішіндегі материалдық ағындарды басқару 
бойынша нақты ғылыми түсініктері мен дағдыларын қалыптастыру, ресурстардың жалпы 

шығындарын үнемдеу мақсатында орындалатын операциялар, процедуралар мен қызметтерді 

интегрциялау мен координациялау негізінде қойма шаруашылығын тиімді ұйымдастырудың 
әдістерін игеру дағдысын қалыптастыру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Логистикалық жүйесіндегі қойма функциялары мен міндеттері. 

Қоймада орын-далатын операциялар. Қоймалардың түрлері, функциялары және жіктелуі.  Қоймада 
логистикалық процесі. Сипаттамасы және өнеркәсіптік кәсіпорындар қоймалары жіктеу. Көтерме 

сауда қоймасында қойма операцияларын ерекшеліктері. Сақтау орнын таңдау. Қоймасының жұмыс 

істеу тиімділігі. Ұйым өз қойма және жалдамалы қызметтерді пайдалану арасындағы таңдау. 

Қойманың орналасқан жерін анықтау әдістері. Қызмет көрсету саласында қоймалардың оңтайлы 
санын анықтау. 

Оқыту нәтижесі: Бизнесте тәуекел анықтау теориялық негіздерін білу; тәуекел есептеу дағдыларын 

магнитудасы иелену. Кәсіпорынға жұмыс істеуге тура келетін қоршаған орта жағдайы мен оның 
құны арасындағы себеп-салдардық қарымқатынас орнату қабілеті. Қазақстан Республикасының 

көлік және коммуникациялық кешенінің қазіргі жай-күйін білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

 

LS 3304 Логистика складирования 

 

Пререквизиты: Управление персоналом. Транспортные средства. 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 
Цель изучения: Студенттердің бойында қоймалық кешен ішінде материалдық ағындарды 

басқарудың ғылыми түсінігі мен дағдыларын қалыптастыру, ресурстардың жалпы шығындарын 

үнемдеу мақсатында орындалатын операциялар, процедуралар мен қызметтерді интегрциялау мен 

координациялау негізінде қойма шаруашылығын тиімді ұйымдастырудың әдістерін игеру мен 
қолдану дағдысын қалыптастыру.  

Краткое содержание курса: Функции и задачи склада в логистической системе. Операции, 
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выполняемые на складе. Виды складов, их классификация и функции. Логистический процесс на 
складе. Характеристика и классификация складов промышленных предприятий. Особенности 

складских операций на складах оптовой торговли. Выбор места хранения. Эффективность работы 

склада. Организация складских услуг, по найму, и выбор между своей эксплуатации. Методы 
определения места расположения склада. Определение оптимального количества складов в сфере 

обслуживания. 

Результаты обучения: Знание теоретических основ и определение риска в бизнесе; владение 

навыками расчета риска. Знание логистического процесса на складе, технологическое 
проектирование складов, логистическое управление складированием Знание современного 

состояния Транспортно коммуникационного комплекса Республики Казахстан. 

Руководитель программы: Козлова М.Ф. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KZhB 3304 Қойма жүйелерді басқару 

 

Пререквизиттері: Персоналды басқару. Көлiк құралдары. 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Студенттердің бойында материалдық, ақпараттық, қаржылық ағындар мен 
қызметтер ағынын құрастырудан бастап нарықтың әртүрлі қатысушыларымен тұтынғанға дейін 

логистикалық басқару процестерін көліктік-қоймалық қамсыздандырудың дамыған әдістері 

саласында теориялық білімі мен тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.  
Курстың қысқаша мазмұны: Технологиялар мен механикаландыру тиеу-түсіру жұ-мыстарын 

және қоймалық операцияларды анықтау ұғымдар. Технологиялар мен материал-дарды құру үшін 

база мен біздің қоғамдардың техникалық базасы ретінде өндірістік процес-тер мен технологиялық 

прогрестің механикалан-дыру шамасы. Қойма операцияларын техно-логиясын жетілдіру. 
Оқыту нәтижесі: Қойма операцияларын жетілдіру әдістерін тиеу-түсіру көлік қолда-ну 

ұйымдастыру базалық білімдері. Технологиясы қойма операцияларын және механика-ландыру 

ұйымдастыруға қабілеті. Кешенді механикаландыру және автоматтандыру тиеу жә-не түсіру және 
сақтау операцияларын схемасын әзірлеуге қабілеті. Тасымалдау үдерісін ме-ханикаландыру және 

автоматтандыруға мүмкіндік беретін, қойма операцияларын өндірісін ұйымдастыру қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

USS 3304 Управление складскими системами 

 
Пререквизиты: Управление персоналом. Транспортные средства. 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Освоении студентами необходимых теоретических знаний и приобретение ими 
практических навыков в области активно развивающихся методов транспортно-складского 

обеспечения процессов логистического управления материальными, информационными, 

финансовыми потоками и потоками услуг с момента их формирования до стадии потребления 
различными участниками рынка. 

Краткое содержание курса: Определение и понятия технологии и механизации погрузочно-

разгрузочных работ и складских операций. Техническая и материальная база производственных 

процессов, технология и механизация производственных процессов. Совершенствование 
технологии складских операций. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать  методы 

совершенствования складских операций и погрузочно-разгрузочных  работ используемые 
транспортной организацией. Уметь организовывать технологию и механизацию складских 

операций. Уметь разрабатывать схемы комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных операций и хранения. Уметь организовать возможную автоматизацию и механизацию 

процесса транспортировки, складских операций. 
Руководитель программы: Козлова М.Ф. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 



 

Элективті пәндер каталогы                                                                                    
Каталог элективных дисциплин 

 

 116 

 

SEKKKE 3305 Сыртқы экономикалық қызметтi көліктік  қамтамасыз ету 

 

Пререквизиттері: Көлiк-экспедициялық қызмет көрсету негiздер. 
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Студенттерде халықаралық тасымалдауларды ұйымдастыру мен технологиясы 

саласында нақты ғылыми түсініктер мен дағдылар қалыптастыру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Халықаралық тасымалдау халықаралық-құқықтық база. Сыртқы 
экономикалық қарым-қатынастарды көлік орны.Тауарлар мен көлік құралдар-ының қозғалысы 

логистика принциптері. Жіктеу және көлік операцияларды мазмұны. тасы-малдауды ұйымдастыру 

бойынша тауарларды жеткізу негізгі шарттарының әсері.Сатып алу-сату келісім-шарт шарттары 
бойынша көлік. Тауарларды халықаралық тасымалдау үшін көлік құжаттама.Кедендік бақылаудағы 

тауарларды жеткізу. кедендік баждардың жіктелуі. Аралас (интермодальдық тасымалдау). сыртқы 

сауда кеден заңнамасы. Логистикалық қызмет көрсету. Сақтандыру. Көлік, қауіпсіздік 
мәселелерімен айналысатын халықаралық ұйымдар. Сыртқы саудадағы тәуекелдіктер. 

Оқыту нәтижесі: Кәсіпорындар, ұйымдар, фирмалар сыртқы экономикалық қызмет-інің негіздерін 

білу; кәсіпорындардың сыртқы сауда қызметін реттеу әдістері; сауда құжат-тама дизайн білім мен 

практикалық дағдылар. Сауда құжаттама жобалау білім мен практи-калық дағдыларын қолдануға 
қазақстандық кәсіпорындардың Республикасындағы сыртқы сауда қызметін реттеу негізгі әдістерін 

қолдана білу керек. идея бар: халықаралық-құқықтық нормалар, әлемдік сауда жүк жол қозғалысын 

ұйымдастыруды жетілдіру әдістері бойынша; тиімді сыртқы экономикалық қызметті қамтамасыз 
ету көлік нақты проблема-ларын шешу жолдары туралы. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TOVD 3305 Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности 

 

Пререквизиты: Основы транспортно-экспедиционного обслуживания 
Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Формирование у студентов четких научных представлении и навыков в 

организации и технологии международных перевозок 
Краткое содержание курса: Международно-правовая база международных перевозок. Место 

транспорта во внешнеэкономических связях. Логистические принципы перемещения товаров и 

транспортных средств. Классификация и содержание транспортных операций. Влияние базисных 

условий поставки товара на организацию его транспортировки. Транспортные условия в договоре 
купли-продажи. Транспортная документация при международных перевозках грузов. Доставка 

товаров под таможенным контролем. Классификация таможенных пошлин. Смешанные 

(интермодальные перевозки). Таможенное законодательство во внешнеторговой деятельности. 
Обеспечение логистических услуг. Транспортное страхование. Международные организации, 

занимающиеся вопросами транспортного страхования. Риски во внешнеторговой деятельности. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать основы 
внешнеэкономической деятельности предприятия, организации, фирмы; методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности на предприятиях; знания и практические навыки по 

оформлению внешнеторговой документации. 

Уметь  применять основные методы регулирования внешнеэкономической деятельности на 
предприятиях РК, применить знания и практические навыки по оформлению внешнеторговой 

документации. Иметь представление: о международных правовых нормах, методах 

совершенствования организации движения грузопотоков в мировой торговле; о способах 
эффективного решения конкретных задач транспортного обеспечения внешнеэкономической 

деятельности. 

Руководитель программы: Козлова М.Ф. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KE 3305 Көлік экономикасы 
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Пререквизиттері: Көлiк-экспедициялық қызмет көрсету негiздер. 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Студенттерде халықаралық тасымалдауларды ұйымдастыру мен технологиясы 
саласында нақты ғылыми түсініктер мен дағдылар қалыптастыру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Халықаралық тасымалдау халықаралық-құқықтық база. Сыртқы 

экономикалық қарым-қатынастарды көлік орны.Тауарлар мен көлік құралдар-ының қозғалысы 

логистика принциптері. Жіктеу және көлік операцияларды мазмұны. тасы-малдауды ұйымдастыру 
бойынша тауарларды жеткізу негізгі шарттарының әсері.Сатып алу-сату келісім-шарт шарттары 

бойынша көлік. Тауарларды халықаралық тасымалдау үшін көлік құжаттама.Кедендік бақылаудағы 

тауарларды жеткізу. кедендік баждардың жіктелуі. Аралас (интермодальдық тасымалдау). сыртқы 
сауда кеден заңнамасы. Логистикалық қызмет көрсету. Сақтандыру. Көлік, қауіпсіздік 

мәселелерімен айналысатын халықаралық ұйымдар. Сыртқы саудадағы тәуекелдіктер. 

Оқыту нәтижесі: Кәсіпорындар, ұйымдар, фирмалар сыртқы экономикалық қызмет-інің негіздерін 
білу; кәсіпорындардың сыртқы сауда қызметін реттеу әдістері; сауда құжат-тама дизайн білім мен 

практикалық дағдылар. Сауда құжаттама жобалау білім мен практи-калық дағдыларын қолдануға 

қазақстандық кәсіпорындардың Республикасындағы сыртқы сауда қызметін реттеу негізгі әдістерін 

қолдана білу керек. идея бар: халықаралық-құқықтық нормалар, әлемдік сауда жүк жол қозғалысын 
ұйымдастыруды жетілдіру әдістері бойынша; тиімді сыртқы экономикалық қызметті қамтамасыз 

ету көлік нақты проблема-ларын шешу жолдары туралы. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

EТ 3305 Экономика транспорта 

 
Пререквизиты: Основы транспортно-экспедиционного обслуживания 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Формирование у студентов четких научных представлении и навыков в 
организации и технологии международных перевозок 

Краткое содержание курса: Международно-правовая база международных перевозок. Место 

транспорта во внешнеэкономических связях. Логистические принципы перемещения товаров и 
транспортных средств. Классификация и содержание транспортных операций. Влияние базисных 

условий поставки товара на организацию его транспортировки. Транспортные условия в договоре 

купли-продажи. Транспортная документация при международных перевозках грузов. Доставка 

товаров под таможенным контролем. Классификация таможенных пошлин. Смешанные 
(интермодальные перевозки). Таможенное законодательство во внешнеторговой деятельности. 

Обеспечение логистических услуг. Транспортное страхование. Международные организации, 

занимающиеся вопросами транспортного страхования. Риски во внешнеторговой деятельности. 
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать основы 

внешнеэкономической деятельности предприятия, организации, фирмы; методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности на предприятиях; знания и практические навыки по 
оформлению внешнеторговой документации. 

Уметь  применять основные методы регулирования внешнеэкономической деятельности на 

предприятиях РК, применить знания и практические навыки по оформлению внешнеторговой 

документации. Иметь представление: о международных правовых нормах, методах 
совершенствования организации движения грузопотоков в мировой торговле; о способах 

эффективного решения конкретных задач транспортного обеспечения внешнеэкономической 

деятельности. 
Руководитель программы: Оразалин А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ATB 2212 Автокөлік тасымалдауын басқару 

 

Пререквизиттері: Көлiк құралдары. Көлік логистикасы  
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Постреквизиттері: Жіктеу(тарату) логистикасы; кәсіби қызмет 
Оқу мақсаты: Мамандарды поезд қозғалысының қауіпсіздігі, тасымалданатын жүктер мен 

жолаушылардың сақталуы саласында практикалық және ғылыми жұмысқа дайындау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Габаритті емес және ауыр салмақты жүктерді тасымал-дау 
технологиясы. Жүк және коммерциялық жұмыс негіздері. Түрлері мен жүк тасымалының жіктеу. 

Темір жол станциясы және жүк жөнелтушілермен өзара іс-қимыл. Ілеспе құжаттар жиынтығын 

толтыру. Тауарларды тасымалдау түсу ережесі. Орталықтандыру және үйлестірілген қимылмен 

басқару. Уақыт жәрдемақы және тұрып уақытта транспорт. Техно-логия және қалааралық және 
халықаралық қатынаста жолаушылар тасымалдау блок ұйым-дастыру. Қызметкерлер көлік 

компаниялары, экс-педиторлар, логистикалық компаниялар. 

Оқыту нәтижесі: Жолаушылар тасымалының басқару құрылымын білу. Жолаушы-лардың 
құқықтары мен міндеттері. Жүктерді көлік, көлiк құралдарының және ел халқының қамтамасыз 

етуде олардың рөлін түрлері. Жүк ағындарын зерттеу барысында алынған мәліметтерді өңдеуге 

және тасымалдауды ұйымдастыру технологиялық схемаларын әзірлеу, оларды қолдана білуі керек. 
Жылжымалы құрамның түрін таңдаңыз да, есептеулер және техникалық және пайдалану және 

экономикалық көрсеткіштері авто-мобильдер жұмыс талдауын орындауға. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

 

UAP 2212 Управление автомобильными перевозками 

 

Пререквизиты: Транспортные средства, Транспортная логистика 

Постреквизиты: Распределительная логистика, профессиональная деятельность. 

Цель изучения. Подготовка специалиста к практической и научной работе в области обеспечения 
безопасности движения поездов, сохранности перевозимых грузов и пассажиров 

Краткое содержание курса: Технология  перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. Основы 

организации грузовой и коммерческой работы. Виды и классификация грузовых перевозок. 
Взаимодействие ж/д станции и грузоотправителей. Заполнение комплекта перевозочных 

документов. Правила приема грузов к перевозке. Централизация и координированное управление 

движением. Нормы времени работы и простоя грузовых автомобилей. Технология и организация 
маршрутных перевозок пассажиров в междугородном и международном сообщениях. Персонал 

транспортных организаций, транспортно-экспедиционных агентств, логистических компаний. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать структуру управления 

пассажирскими перевозками. Права и обязанности пассажиров. Виды грузового транспорта, виды 
перевозок и их роль в обслуживании населения страны. Уметь обрабатывать данные исследования 

грузопотоков и применять их при разработке технологических схем организации перевозок. 

Выбирать тип подвижного состава, проводить расчеты и анализ технико-эксплуатационных и 
экономических показателей работы автомобилей. 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

 

KKI 2212 Көлік және коммерциялық іс-шаралар 

 
Пререквизиттері: Көлiк құралдары. Көлік логистикасы  

Постреквизиттері: Жіктеу (тарату) логистикасы; кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Студенттердің бойында логистикалық жүйелерді көлікпен қамтамасыз етуді 
жоспарлау, ұйымдастыру және тиімді басқару саласында теориялық негіздер мен практикалық 

дағдылары мен біліктілігін  қалыптастыру.   

Курстың қысқаша мазмұны: Тауарларды тасымалдауды ұйымдастыру және жүзеге асыру негізгі 

принциптері. Тасымалдау үрдісіне қатысу-шылардың өзара іс – қимылының құ-қықтық схемасы. 
Ұйымдастыру басқару құрылымы. Хабарлардың түрлері. Жүк тасыма-лының жіктелуі. Жүк 

тасымалының ұйымдастыру құқықтық реттеу. Пакет ілеспе құжаттар: жеке басын куәландыратын 
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және тағайындау. Көлік құжаттарды жөнелтуші станцияның және жүк жөнелтушiнiң толтыру 
тәртібі. Көлік құжаттарды тағайындау станциясы және алу-шы толтыру тәртібі. Жолда көлік 

құжаттары АЖМС тәртібі. Әсіресе, электрондық көлік ре-корд пайдаланып шот-фактура толтыру 

электрондық жүк-құжаты, қағазсыз технология,: тасымалдау құжаттарын қазіргі әдістері. 
Оқыту нәтижесі: Жүк және коммерциялық жұмыс тех-никалық құралдарын, контей-нерлік және 

бумалық қоса алғанда, көлік-логистикалық жүйелерін, тасымалдауды ұйымдас-тыру және басқару 

бизнес сарапшылардың негіздері бойынша тасымалдауды ұйымдастыру инновациялық жолдарын 

білу. Озық технологиялар негізінде жүктің және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру жүзеге 
асыру барысында алған білімдерін, автоматтандырылған басқару жүйелерін қолдануға икемi болуы 

керек. Автоматтандыру жағдайында компью-терлік жабдықтарды пайдалану, жүк және 

коммерциялық жұмыс технологиясын жетілдіру үшін экономикалық іс-шаралар әсер алу 
тұрғысынан, объективті бағалауға. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TKD 2212 Транспортно-коммерческая деятельность 

 

Пререквизиты: Транспортные средства, Транспортная  логистика 
Постреквизиты: Распределительная логистика, Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Усвоение студентами теоретических основ и практических навыков и умений в 

области планирования, организации и эффективного управления транспортным обеспечением 
логистических систем. 

Краткое содержание курса: Основные принципы организации и осуществления перевозок грузов. 

Организационно-правовая схема взаимодействия участников перевозочного процесса. 

Организационная структура управления. Виды сообщений. Классификация грузовых перевозок. 
Нормативно-правовое регулирование в организации грузовых перевозок. Комплект перевозочных 

документов: определение и назначение. Порядок заполнения перевозочных документов станцией 

отправления и грузоотправителем.  Порядок заполнения перевозочных документов станцией 
назначения и грузополучателем. Порядок заполнения перевозочных документов станциями в пути 

следования. Современные способы оформления перевозочных документов: электронная дорожная 

ведомость, безбумажная технология, особенности заполнения накладной с использованием 
электронного досье перевозки. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать технические средства 

грузовой и коммерческой работы, прогрессивные способы организации перевозок в транспортных 

логистических системах в том числе контейнерных и пакетных, основы коммерческой деятельности 
специалистов по организации и управлению перевозками. Уметь применять полученные знания при 

осуществлении организации грузовой и коммерческой работы на основе прогрессивных 

технологий, автоматизированных систем управления. Пользовании средствами вычислительной 
техники в условиях АСУ, объективно оценивать, с точки зрения получения экономического 

эффекта мероприятия по совершенствованию технологии грузовой и коммерческой работы. 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

AShZhSLK 3305 Ауыл шаруашылығы жүйелері салаларының логистикалық құрылымы 

 
Пререквизиттері: Математика, Жүктану, Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Жіктеу (тарату) логистикасы; Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің және олардың өнімдерінің ресурстық 
үнемдеуін нарықтық логистика қағидаттарында көрсету. 

Курстың қысқаша мазмұны: Агроөнеркәсіптік кешендегі логистиканың тұжырымдамалық және 

әдістемелік ережелері. Агроөнеркәсіптік кешеннің логистикалық жүйелеріндегі ағымдар. Ауыл 

шаруашылығындағы логистика тұжырымдамасы. Ауыл шаруашылығындағы логистикалық 
жүйелер. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының логистикасының функционалдық 

бағыттарындағы материалдарды басқару. Қазақстанның аграрлық секторының логистикалық 
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инфрақұрылымы. Логистикалық жүйелерде ақпараттық қолдау. Ауыл шаруашылығында 
ақпараттық технологияларды қолданудың үлгілері. 

Оқыту нәтижесі: Курстың аяқталғаннан кейін студент АӨК-дегі логистика көлемін білуі керек; 

Агроөнеркәсіптік кешеннің логистикалық жүйелерінде ағымдар. Қазақстан аграрлық секторының 
логистикалық инфрақұрылымын білу. Ауыл шаруашылық кәсіпорындарының логистикасының 

функционалдық бағыттарындағы материалдық ағындарды басқара білу. Агроөнеркәсіптік кешенде 

заманауи ақпараттық технологияларды қолданыңыз 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

LSSOAK 3305 Логистическая структура систем отраслей агропромышленного комплекса 

 

Пререквизиты: Математика, Грузоведение, Организация перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Распределительная логистика, Профессиональная деятельность 
Цель изучения: Показать организацию ресурсного обеспечения сельхозпроизводителей и 

продвижения их продукции на рынок на принципах логистики. 

Краткое содержание курса: Концептульные и методологические положения логистики в 

агропромышленном комплексе. Потоки в логистических системах АПК. Концепция логистики в 
АПК. Логистические системы в АПК. Управление материальными потоками в функциональных 

областях логистики предприятий АПК. Логистическая инфраструктура аграрного сектора 

экономики в Казахстане. Информационное обеспечение в логистических системах. Закономерности 
использования информационных технологий в АПК. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать сферы применения 

логистики в АПК; потоки в логистических системах АПК. Знать логистическую инфраструктуру 

аграрного сектора экономики Казахстана. Уметь управлять материальными потоками в 
функциональных областях логистики предприятий АПК. Применять современные информационных 

технологий в АПК. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

LKKS 3305 Логистика қызмет көрсету саласында 

 

Пререквизиттері: Бiртұтас көлiк жүйесі. Жылу техниканың негiздерiмен хладокөлiгi 

Постреквизиттері: Көлiк жүйелерiнiң логистикалық инфрақұрылымы 

Оқу мақсаты: Экономикадағы қызметтердің рөлін көрсетіңіз, көтерме сауда нарығында 
қызметтерді логистикалауда шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырыңыз, өнімнің таратылу 

процесіне қызметтердің ынталандырушы әсер ету механизмін көрсетіңіз. 

Курстың қысқаша мазмұны: Логистиканың эволюциясы және әдістемесі. Қызметтер 
логистикасындағы оңтайландыру әдісі және шешім қабылдау модельдері. Қызмет көрсету 

секторындағы сатып алуды логистика. Логистика өндірісі / қызмет көрсету саласы. 

Дистрибьюторлық логистика. Логистикалық қызмет көрсету жүйесін қалыптастыру. Логистика 
және жеткізу тізбегін басқару. Көлікті басқару. Қоймаларды жобалау және оңтайландыру. 

Логистикалық ақпараттық жүйелер. Логистикадағы ақпараттық технологиялар. Логистикалық 

бизнес процестерін бақылау және модельдеу. Логистикалық жүйелердегі шығындарды басқару. 

Логистикалық жүйелердегі шығындар. 
Оқыту нәтижесі: Курстың аяқталғаннан кейін студент: сервистік сектордағы процестерді 

ұйымдастыруға материалдық және онымен байланысты ақпарат ағындарын басқаруға логистикалық 

тәсілдің (жүйелік талдаудың) ерекшеліктерін білу керек; сатып алу, тасымалдау, қойма және сату 
саласындағы логистикалық тапсырмалар; логистикалық қызметті ұйымдастыру міндеттері; негізгі 

қорларды басқару жүйесі; логистикадағы ақпараттық жүйелерді құру принциптері; қызмет көрсету 

секторындағы ұйымдардағы логистикалық тізбектер мен схемаларды қалыптастыру және дамыту 

мәселелері мен рәсімдері. Технологиялық процесті басқару объектісі ретінде талдау, 
қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру, кәсіптік қызмет саласындағы басқару шешімдерін табу 

және басқару, кәсіпорын ресурстарын қалыптастыру және пайдалану туралы ақпаратты жүйелеу 
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және синтездеу. 
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

LSU 3305 Логистика в сфере услуг 

 

Пререквизиты: Единая транспортная система, Хладотранспорт с основами теплотехники. 

Постреквизиты: Логистическая инфраструктура транспортных систем. 
Цель изучения. Показать роль услуг в экономике, привить навыки принятия решений по логистике 

услуг на оптовом рынке, показать механизм стимулирующего воздействия услуг на процесс 

товародвижения. 
Краткое содержание курса: Эволюция и методология логистики. Оптимизационные методы и 

модели принятия решений в логистике сферы услуг. Логистика закупок в сфере услуг. Логистика 

производства /операций в сфере услуг. Логистика распределения. Формирование системы 
логистического сервиса. Логистика и управление цепями поставок. Управление транспортировкой. 

Проектирование и оптимизация складского хозяйства. Логистические информационные системы. 

Информационные технологии в логистике. Контроллинг и моделирование логистических бизнес-

процессов. Управление затратами в логистических системах. Издержки в логистических системах.  
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать специфику 

логистического подхода (системный анализ) к управлению материальными и связанными с ними 

информационными потоками при организации процессов в сфере услуг; задачи логистики в области 
закупок, транспортировки, складирования и реализации; задачи организации логистического 

сервиса; основные системы контроля состояния запасов; принципы построения информационных 

систем в логистике; вопросы и процедуры формирования и разработки логистических цепей и схем 

в организациях сферы услуг. Уметь анализировать технологический процесс как объект управления, 
организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. 
Руководитель программы: Козлова М.Ф. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

HT 4309 Халықаралық тасымалдауы 

 

Пререквизиттері: Сыртқы экономикалық қызметтi көліктік  қамтамасыз ету 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 
Оқу мақсаты: Студенттерге жүктер мен жолаушыларды халықаралық тасымалдау 

келісімшарттарын құқықтық реттеудің заманауи жүйелері, оның халықаралық-құқықтық, ұлттық-

құқықтық, мемлекеттік емес реттеушілерді қамтитын құқықтық ұстанымдар мен нормалар жүйесі 
ретінде  даму тенденциялары туралы  білімдерін қалыптастыру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Жүк және коммерциялық жұмыс негіздері. Түрлері мен жүк 

тасымалының жіктеу. Жүк жөнелтушілермен және жүк өзара. Iлеспе құжаттарының толтыру 
жиынтығы. 

Оқыту нәтижесі: Халықаралық шарттарды білу. Пакет тасымалдау халықаралық коммерциялық 

хабарларды жүйесінің құжаттары. Көлік шартқа қатысушылардың құқықтары мен міндеттері. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

MP 4309 Международные перевозки 

 

Пререквизиты: Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Формирование у студентов знаний о современной системе правового 
регулирования договоров международной перевозки грузов и пассажиров, тенденциях ее развития 

как системы юридических принципов и норм включающих международно-правовые, национально-
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правовые, а также негосударственные регуляторы 
Краткое содержание курса: Основы организации грузовой и коммерческой работы. Виды и 

классификация грузовых перевозок. Взаимодействие грузоотправителей и грузополучателей. 

Заполнение комплекта перевозочных документов. 
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: Знать международные 

соглашения. Комплект перевозочных документов системы международных грузовых сообщений. 

Право и обязанности участников транспортного соглашения. 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KS 4309 Құралдарың сертификаттау 

 

Пререквизиттері: Сыртқы экономикалық қызметтi көліктік  қамтамасыз ету 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 
Оқу мақсаты: Студенттерге жүктер мен жолаушыларды халықаралық тасымалдау 

келісімшарттарын құқықтық реттеудің заманауи жүйелері, оның халықаралық-құқықтық, ұлттық-

құқықтық, мемлекеттік емес реттеушілерді қамтитын құқықтық ұстанымдар мен нормалар жүйесі 

ретінде  даму тенденциялары туралы  білімдерін қалыптастыру.  
Курстың қысқаша мазмұны: Жүк және коммерциялық жұмыс негіздері. Түрлері мен жүк 

тасымалының жіктеу. Жүк жөнелтушілермен және жүк өзара. Iлеспе құжаттарының толтыру 

жиынтығы. 
Оқыту нәтижесі: Халықаралық шарттарды білу. Пакет тасымалдау халықаралық коммерциялық 

хабарларды жүйесінің құжаттары. Көлік шартқа қатысушылардың құқықтары мен міндеттері. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

STC 4309 Сертификация транспортных средств 

 
Пререквизиты: Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Формирование у студентов знаний о современной системе правового 
регулирования договоров международной перевозки грузов и пассажиров, тенденциях ее развития 

как системы юридических принципов и норм включающих международно-правовые, национально-

правовые, а также негосударственные регуляторы 

Краткое содержание курса: Основы организации грузовой и коммерческой работы. Виды и 
классификация грузовых перевозок. Взаимодействие грузоотправителей и грузополучателей. 

Заполнение комплекта перевозочных документов. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: Знать международные 
соглашения. Комплект перевозочных документов системы международных грузовых сообщений. 

Право и обязанности участников транспортного соглашения. 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ZhT 4310 Жүк тасымалдауы 

 
Пререквизиттері: Жүктану. Персоналды басқару 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Заманауи ғылыми зерттеулер мен автокәсіпорындар жұмысының тәжірибесін ескере 
отырып, автомобиль көлігінде тасымалдауларды ұйымдастыру мен басқару бойынша негізгі 

қағидаларды игеруі. 

Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекеттік және Қазақстанда автокөлікпен жүк көлігін дамыту 

перспективалары. Қазақстандағы автокөлігін дамыту. Көлік қызметінің экономиканы жақсарту үшін 
ағымдағы жай-күйі мен болашағы. Көлік өнімі және оны өндіру ерекшеліктері. Жүк автомобильді 

тасымалдауларынның жіктелуі. 
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Оқыту нәтижесі: Жүк көлігі автокөлік ұйымдастыру туралы (регламенттер, директи-валар, 
өкімдер, әдістемелік, нормативтік-құқықтық актілер мен нұсқаулар) нормативтік-құқықтық және 

нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына білу. Технологиялық даму перспективалары, 

сондай-ақ көлік және технологиялық жүйелерді, әсіресе қызметі. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

GP 4310 Грузовые перевозки 

 

Пререквизиты: Грузоведение, управление персоналом  

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 
Цель изучения. Усвоение основных положений по организации перевозок и управления на 

автомобильном транспорте с учетом современных научных исследований и опыта работы 

автопредприятий. 
Краткое содержание курса: Состояние и  перспективы развития грузовых перевозок 

автомобильным транспортом в Казахстане. Развитие автомобильного транспорта в Казахстане. 

Современное состояние и перспективы совершенствования транспортного обслуживания народного 

хозяйства. Транспортная продукция и особенности ее производства. Классификация грузовых 
автомобильных перевозок. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать требования 

нормативно-правовых и нормативно-технических документов (постановления, распоряжения, 
приказы, методические, нормативные и руководящие документы) по организации грузовых 

автомобильных перевозок. Перспективы технического развития и особенности деятельности 

транспортно-технологических систем. 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KI 4310 Кеден ісі 

 

Пререквизиттері: Жүктану. Персоналды басқару 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Заманауи ғылыми зерттеулер мен автокәсіпорындар жұмысының тәжірибесін ескере 

отырып, автомобиль көлігінде тасымалдауларды ұйымдастыру мен басқару бойынша негізгі 

қағидаларды игеруі. 

Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекеттік және Қазақстанда автокөлікпен жүк көлігін дамыту 
перспективалары. Қазақстандағы автокөлігін дамыту. Көлік қызметінің экономиканы жақсарту үшін 

ағымдағы жай-күйі мен болашағы. Көлік өнімі және оны өндіру ерекшеліктері. Жүк автомобильді 

тасымалдауларынның жіктелуі. 
Оқыту нәтижесі: Жүк көлігі автокөлік ұйымдастыру туралы (регламенттер, директи-валар, 

өкімдер, әдістемелік, нормативтік-құқықтық актілер мен нұсқаулар) нормативтік-құқықтық және 

нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына білу. Технологиялық даму перспективалары, 
сондай-ақ көлік және технологиялық жүйелерді, әсіресе қызметі. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TD 4310 Таможенное дело 

 

Пререквизиты: Грузоведение, управление персоналом  
Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Усвоение основных положений по организации перевозок и управления на 

автомобильном транспорте с учетом современных научных исследований и опыта работы 

автопредприятий. 
Краткое содержание курса: Состояние и  перспективы развития грузовых перевозок 

автомобильным транспортом в Казахстане. Развитие автомобильного транспорта в Казахстане. 
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Современное состояние и перспективы совершенствования транспортного обслуживания народного 
хозяйства. Транспортная продукция и особенности ее производства. Классификация грузовых 

автомобильных перевозок. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов (постановления, распоряжения, 

приказы, методические, нормативные и руководящие документы) по организации грузовых 

автомобильных перевозок. Перспективы технического развития и особенности деятельности 

транспортно-технологических систем. 
Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ZhTL 4311 Жолаушыларды тасымалдау логистикасы 

 

Пререквизиттері: Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Жолаушылар тасымалын жүзеге асыру кезінде үйымдастырушылық, ғылыми және 

техникалық мәселелерді сауатты түрде шеше алуы үшін студенттердің жолаушылар тасымалдауды 

ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми негізделген, дамыған әдістерін игеруі.   
Курстың қысқаша мазмұны: Сауалнамалар зерттеу және жолаушылар әдістері. Жо-лаушылар 

тасымалының қалыптастыруға әсер ететін факторлар. Жолаушылар тасымалының даму және 

жіктелуі. 
Оқыту нәтижесі: Жолаушылар басқару тасымалын білу негіздері. Жолаушылардың санын есептеп, 

жолаушылар саның білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

LPP 4311 Логистика пассажирских перевозок 

 
Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Овладение студентами научно обоснованными, прогрессивными методами 
организации и управления перевозками пассажиров, с тем, чтобы, используя полученные знания и 

навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи при 

осуществлении пассажирских перевозок. 

Краткое содержание курса: Методы изучения и обследования пассажиропотоков. Факторы, 
влияющие на формирование пассажиропотоков. Развитие и классификация пассажирских 

перевозок. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать основы управления 
пассажирскими перевозками. Уметь рассчитать пассажирооборот, количество перевезенных 

пассажиров.  

Руководитель программы: Шевцова А.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ZhB 4311 Жолаушылар басқару 

 
Пререквизиттері: Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Жолаушылар тасымалын жүзеге асыру кезінде үйымдастырушылық, ғылыми және 
техникалық мәселелерді сауатты түрде шеше алуы үшін студенттердің жолаушылар тасымалдауды 

ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми негізделген, дамыған әдістерін игеруі.   

Курстың қысқаша мазмұны: Сауалнамалар зерттеу және жолаушылар әдістері. Жо-лаушылар 

тасымалының қалыптастыруға әсер ететін факторлар. Жолаушылар тасымалының даму және 
жіктелуі. 

Оқыту нәтижесі: Жолаушылар басқару тасымалын білу негіздері. Жолаушылардың санын есептеп, 
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жолаушылар саның білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

UPP 4311 Управление пассажирскими перевозками 

 

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 
Цель изучения. Овладение студентами научно обоснованными, прогрессивными методами 

организации и управления перевозками пассажиров, с тем, чтобы, используя полученные знания и 

навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи при 
осуществлении пассажирских перевозок. 

Краткое содержание курса: Методы изучения и обследования пассажиропотоков. Факторы, 

влияющие на формирование пассажиропотоков. Развитие и классификация пассажирских 
перевозок. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать основы управления 

пассажирскими перевозками. Уметь рассчитать пассажирооборот, количество перевезенных 

пассажиров.  
Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

OL 4308 Өндірістік логистикасы 

 

Пререквизиттері: Қоғамтану, Адам және қоғам, Жаратылыстану 

Постреквизиттері: Логистика негіздері, Саланың логистиялық басқаруы, оқу тәжi-рибесi 
Оқу мақсаты: әдістері жоспарлау, басқару және бақылау процестерін өткізу, өндірісте 

материалдық өнім және оған тиісті ақпараттық ағыны туралы білімдер жүйесін қалыптастыру; 

басқармасының өндірістік қорларды және жүзеге асыру бойынша операцияларды жоспарлау, 
дайындау, іске асыру және бақылау тауарларды өткізуге ішінде коммерциялық кәсіпорындар 

дағдыларын дамыту. 

Курстың қысқаша мазмұны: «Өндірістік логистика» пәннің мазмұны мен мәні. Ло-гистикалық 
басқару объектілері. Көлік жүйелері және олардың элементтері. Кәсіпорынның логистикалық 

сипаттамасы. Кәсіпорында логистикалық қызметтерді ұйымдастыру. Негізгі логистикалық ұғымдар 

мен жүйелер. Интеграцияланған логистикалық жүйелер. Логистика пайдалану кезінде 

экономикалық әсері. 
Оқыту нәтижесі: Заманауи операциялық қызмет тұ-жырымдамаларын және оларды қолдану 

шарттары білу; экономикалық өндірістік процестердің логистикалық критерийлері тиімділігі мен  

материалдық игіліктер бөлу. Материалдық ағындарын басқару логистикалық оңтайландыру 
мәселелерін шешу үшін мүмкіндігі, атап айтқанда, тауарлық қорларының нормалау әдістерін игеру, 

қорлар күйінің бақылау жүйесін жасау; тауар қозғалысын қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелер, 

сақтау жүйелері мен жүк өңдеу қоймасы және көлікке талаптар құру; жергілікті, жалпы және 
жаһандық логистикалық міндеттерді шешу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

 

PL 4308 Производственная логистика 

 
Пререквизиты: Обществоведение, Человек и общество, Естествознание (школьный курс) 

Постреквизиты: Основы логистики, Логистическое управление отрасли, учебная практика 

Цель изучения: формирование системы знаний о методах планирования, управления и контроля 

над процессами перемещения в производстве материальной продукции и соответствующего ему 
информационного потока; развитие умений и навыков управления производственными запасами и 

осуществления операций по планированию, подготовке, реализации и контролю над перемещением  
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товаров внутри коммерческих предприятий. 
Краткое содержание курса: Предмет и содержание дисциплины “Производственная логистика”. 

Объекты логистического управления. Логистические системы и их элементы. Логистическая 

характеристика предприятия. Организация логистической службы на предприятии. Основные 
логистические концепции и системы. Интегрированные логистические системы. Экономический 

эффект от использования логистики. 

Результаты обучения: По окончании изучения дисциплины обучающийся должен знать 

современные концепции операционной деятельности и условия их применения; логис-тические 
критерии экономической эффективности процессов производства и распределения материальных 

благ. Уметь решать задачи логистической оптимизации управления мате-риальными потоками, в 

частности, владеть приемами нормирования товарных запасов; раз-рабатывать системы контроля 
состояния запасов; формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской 

обработки грузов, к информационным системам, обеспечи-вающим продвижение грузов; решать 

локальные, общие и глобальные логистические задачи.  
Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

OB 4308 Өндірісті басқару 

 

Пререквизиттері: Қоғамтану, Адам және қоғам, Жаратылыстану 

Постреквизиттері: Логистика негіздері, Саланың логистиялық басқаруы, оқу тәжi-рибесi 
Оқу мақсаты: студенттердің теориялық білімдерін және машина жасау кәсіпорындарында 

өндірісті ұйымдастырудағы практикалық дағдыларды, кәсіпорын менеджменті, дүкен, сайт және 

басқа бөлімдерді сатып алу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Ұйым теориясының негіздері. Өндірісті ұйымдастыру негіздері. 
Машина жасаудағы өндірісті ұйымдастыру ерекшеліктері. Техникалық оқытудың сипаттамасы және 

құрылымы. Өндірісті жобалауға дайындауды ұйымдастыру. Өндірістің технологиялық дайындығын 

ұйымдастыру. Кәсіпорындағы еңбек тәртібін ұйымдастыру және реттеу. Ұзақ мерзімді өндірістік 
әдістерді ұйымдастыру. Өндірістік әдістерді ұйымдастыру. Негізгі өндірістік цехтарды 

ұйымдастыру. 

Оқыту нәтижесі: өнеркәсіптік кәсіпорындардың инфрақұрылымын, оның типтік құрамы мен 
міндеттерін құру негіздерін білу; уақыт пен кеңістіктегі өндірістік процестерді ұйымдастыру 

негіздері, өндірістік циклдің құрылымы мен ұзақтығы, оны азайту жолдары; машина жасау 

кәсіпорындарының өндірістік құрылымының құрамы. 

Өндірістің қай түріне нақты өндіріс жүйесі мен оның құрамына жатқызылуы; өндiрiстiң қажеттi 
құралдарына қажеттi өндiрiстiң қажеттiлiгiн есептеу және өндiрiстiк бiрлiктердi өндiрiстi 

ұйымдастырудың теориялық принциптерi негiзiнде қалыптастыру; Кәсіп бойынша негізгі өндіріс 

қызметкерлерінің көлемін ұйымдастыру және анықтау; өндірістік циклдің құрамы мен құрылымын 
және өндірістік инфрақұрылымның құрамын анықтау; материалдық ресурстардағы өндіріс 

қажеттілігін есептеу; қолданыстағы өндірістік процестерді ұйымдастыруды талдайды және оларды 

оңтайландыру жолдарын көреді. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

UP 4308 Управление на производстве 

 

Пререквизиты: Обществоведение, Человек и общество, Естествознание (школьный курс) 

Постреквизиты: Основы логистики, Логистическое управление отрасли, учебная практика 
Цель изучения: приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

организации производства на предприятиях машиностроения, управления предприятием, цехом, 

участком и другими подразделениями. 

Краткое содержание курса: Основы теории организации. Основы организации производства. 
Особенности организации производства в машиностроении. Характеристика и структура 

технической подготовки. Организация конструкторской подготовки производства. Организация 
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технологической подготовки производства. Организация и нормирование труда на предприятии. 
Организация непоточных методов производства. Организация поточных методов производства. 

Организация цехов основного производства. 

Результаты обучения: знать основы создания инфраструктуры промышленного предприятия, ее 
типовой состав и задачи; основы организации производственных процессов во времени и в 

пространстве, структуру и длительность производственного цикла, пути его сокращения; состав 

производственной структуры машиностроительных предприятий.  

Уметь определять к какому типу производства относится конкретная производственная система и ее 
состав; рассчитывать потребность производства в необходимых средствах производства и 

формировать из них производственные подразделения на основе теоретических принципов 

организации производства; организовывать и определять численный состав основных 
производственных рабочих по профессиям; определять состав и структуру производственного 

цикла и состав производственной инфраструктуры; рассчитывать потребность производства в 

материальных ресурсах; анализировать организацию существующих производственных процессов и 
видеть пути их оптимизации. 

Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

KzhLI 4309 Көлiк жүйелерiнiң логистикалық инфрақұрылымы 

 

Пререквизиттері: Көлік-бөлуші жүйелерінің логистикасы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 
Оқу мақсаты: Бакалаврлармен логистикалық инфрақұрылымды жоспарлау, ұйымдастыру және 

тиімді басқару саласында теориялық негіздер мен тәжірибелік дағдылар мен біліктілікті игеруі.   

Курстың қысқаша мазмұны: Ағымдағы жай-күйі және көлік инфрақұрылымын дамыту үрдістері. 

Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық басымдықтары және ұлттық көлік жүйесінің стратегиялық 
даму мақсаттары.Олардың құрылтай түрлері транзиттік байланысты түйіндерінің сипаттамасы. 

Тораптар түрлі көлік түрлері бойынша ірі сайттар, олардың бөлу мен жолаушылары. Көлік жүк 

тасымалының технологиялық желінсі. 
Түйіндерде жүктерді өңдеу концентрациясы. Мамандырылған ауыстырып тиеу пункттері. Бір 

кешенді құрастыру технологиясы. Ұйымды басқару түйіндерінің көлік режимдері өзара іс-қимыл. 

Өзара ақпараттық қамтамасыз ету. 
Оқыту нәтижесі: Темір жол станциялары мен тораптары, порттар, көліктік-логисти-калық 

орталықтар, көлік және қойма терминалдарының және көлік компанияларының та-сымалдау жүйе 

объектілері, олардың жоғарыда аталған жұмыстар, басқару қағидалары мен әдістері 

логистизациялық өндірістік қызметтің технологиясы аппаратуралар мен жабдық-тарды техникалық 
білу. Станциялар мен бірлік жекелеген элементтерінің негізгі схемалары мен конструкцияларын 

кешенді жобалау, құрылғылар мен компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, оларды 

есептеу әдістемесі өзара орналасуы. Көлiк құралдарын және олардың қайта құру болашақ дамуы 
жаңа жабдықтар мен озық технологияларды енгізу үшін теориялық білімдерін пайдалана білу керек; 

олардың жұмысының тиімділігін қамтамасыз ету үшін іс-шаралар опциондар бойынша техникалық-

экономика-лық есептеулерді жүргізу. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

LITS 4309 Логистическая инфраструктура транспортных систем 

 

Пререквизиты: Логистика транспортно - распределительных систем 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 
Цель изучения. Усвоение бакалаврами теоретических основ и практических навыков и умений в 

области планирования, организации и эффективного управления логистической инфраструктурой. 

Краткое содержание курса: Современное состояние и тенденции развития транспортной 

инфраструктуры. Социально-экономические приоритеты государства и стратегические задачи 
развития национальной транспортной системы. Характеристики узлов в зависимости от входящих в 

их состав видов магистрального транспорта. Грузопотоки и пассажиропотоки в крупнейших узлах, 
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их распределение по видам транспорта в различных типах узлов. Технологические линии обработки 
транспортных грузопотоков. 

Концентрация грузопереработки в узлах. Специализация пунктов перевалки грузов. Основы единой 

комплексной технологии узла. Организация управления взаимодействующими видами транспорта в 
узлах. Взаимное информационное обеспечение. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать устройства и 

техническое оснащение железнодорожных станций и узлов, портов, транспортно-логистических 

центров, транспортно-складских терминалов и автотранспортных предприятий технологию их 
работы, принципы управления и методы логистизации производственной деятельности выше 

перечисленных транспортных объектов. Комплексное проектирование основных схем и 

конструкций отдельных элементов станций и узлов, взаимного расположения устройств и методы 
их расчета с применением компьютерной техники. Уметь использовать теоретические знания для 

внедрения новой техники и передовых технологий в перспективном развитии транспортных 

объектов и при их реконструкции; выполнять технико-экономические расчеты по вариантам 
мероприятий, обеспечивающие повышение эффективности их работы. 

Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

KK 4309 Кәсіпорындарды коммерцияландыру 

 

Пререквизиттері: Жоғары математика. 

Постреквизиттері: Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, көлiк ло-гистика. 
Оқу мақсаты: Кәсіпорындар мен технологияларды коммерциализациялау саласында студенттердің 

жүйелі түрде таныстыру және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Идеядан нарыққа өту: технологияларды коммерцияландыру. Жаңа 

технологиялар бойынша техникалық және нарық көріністері. Коммерцияландыру моделін 
қалыптастыру. ҒЗТКЖ нәтижелері мен технологиялардың коммерциялық әлеуетін бағалау. 

Оқыту нәтижесі: Курс аяқталғаннан кейін студент технологияларды коммерциализациялаудың 

негізгі әдістерін және модельдерін білуі керек; бизнестегі бәсекелестік жағдайға жаңа 
технологиялардың әсер ету принциптері. Ұсынылған ғылыми-зерттеу нәтижелерін өз бизнесінде 

қолдануға талдау жасау; өз бизнесін дамытудың жаңа технологиялық мүмкіндіктерін табу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

KP 4309 Коммерциализация предприятий 

 
Пререквизиты: Высшая математика. 

Постреквизиты: Организация перевозок и управление движением, транспортная логистика. 

Цель изучения: формирование у слушателей системного представления и профессиональных 
компетентностей в сфере коммерциализации предприятий и технологий. 

Краткое содержание курса: Переход от идеи к рынку: коммерциализация технологий. 

Технический и рыночный взгляды на новые технологии. Формирование модели коммерциализации. 
Оценка коммерческого потенциала результатов НИОКР и технологий. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать основные методы и 

модели коммерциализации технологий; принципы влияния новых технологий на конкурентную 

ситуацию в бизнесе. Уметь проводить анализ предлагаемых результатов НИОКР для их 
использования в собственном бизнесе; находить новые технологические возможности для развития 

собственного бизнеса. 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

KL 4306 Коммерциялық логистикасы 

 
Пререквизиттері: Сыртқы экономикалық қызметтi көліктік  қамтамасыз ету 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 
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Оқу мақсаты: Оқушылардың қажетті теориялық білімдерін алу және материалдық және 
ақпараттық ағындарды логистиканы басқару әдістерін белсенді қалыптастыру саласында 

практикалық дағдыларды қалыптастыру оларды қалыптасқан сәттен бастап әр түрлі нарық 

қатысушыларының тұтыну кезеңіне дейін. 
Курстың қысқаша мазмұны: Коммерциялық логистиканың міндеттері мен функциялары. 

Коммерциялық логистиканы дамытудағы факторлар мен тенденциялар. Сауда саласындағы 

ақпараттық логистика. Логистикалық механизмді сатып алу. Коммерциялық логистикадағы 

өнімдерді тарату жүйесі. Коммерциялық логистикадағы тауарлық-материалдық қорларды басқару. 
Саудадағы көліктік логистика. Сауда саласындағы қойма логистикасы. Логистикалық басқаруды 

ұйымдастыру. 

Оқыту нәтижесі: Курстың аяқталғаннан кейін студент нарық қатынастары жағдайында 
логистиканың негізгі қасиеттері мен принциптерін білуі керек; логистикалық жүйелердегі 

материалды, ақпараттық ағындарды жоспарлауға, басқару мен бақылауға жүйелік тәсіл; 

логистикалық қағидаттарды қолдану арқылы өнім сатылымының тиімділігін арттыру жолдары; 
Кәсіпорынның логистикалық стратегиясын әзірлеудің негізгі мәселелері мен процедуралары; 

логистиканы дамыту және оны практикалық қолдану шарттары. Логистикаға қатысты нарықтық 

экономиканың негізгі қасиеттері мен қағидаларын анықтау; тауарларды жеткізу және тасымалдауды 

ұйымдастыру мәселелерімен айналысады; тарату арналарында материалдық ағындардың қозғалысы 
бүкіл логистикалық шығындарды қысқарту мүмкіндігін анықтау. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

KL 4306 Коммерческая логистика 

 

Пререквизиты: Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности 
Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Получение студентами необходимых теоретических знаний и приобретение 

практических навыков в области активно развивающихся методов логистического управления 
материальными и информационными потоками с момента их формирования до стадии потребления 

различными участниками рынка. 

Краткое содержание курса: Задачи и функции коммерческой логистики. Факторы и тенденции 
развития коммерческой логистики. Информационная логистика в сфере коммерции. Механизм 

закупочной логистики. Система товародвижения в коммерческой логистике. Управление запасами в 

коммерческой логистике. Транспортная логистика в сфере коммерции. Складская логистика в сфере 

коммерции. Организация логистического управления.  
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать основные свойства и 

принципы функционирования логистики в условиях рыночных отношений; системный подход к  

планированию, управлению и контролю материальных, информационных потоков в логистических 
системах; пути повышения эффективности сбыта продукции за счет использования логистических 

принципов; ключевые вопросы и процедуры разработки логистической стратегии предприятия; 

условия развития логистики и ее практическое приложение. Уметь определять основные свойства и 
принципы рыночной экономики применительно к логистике; решать задачи, связанные с 

организацией материалоснабжения и транспортировкой грузов; выявлять возможности снижения 

логистических издержек на всем пути движения материалопотоков в каналах распределения. 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KKK 4306 Кәсіпорындардың кедендік қызметі 

 

Пререквизиттері: Көлік-бөлуші жүйелерінің логистикасы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Бакалаврлармен логистикалық инфрақұрылымды жоспарлау, ұйымдастыру және 
тиімді басқару саласында теориялық негіздер мен тәжірибелік дағдылар мен біліктілікті игеруі.   

Курстың қысқаша мазмұны: Ағымдағы жай-күйі және көлік инфрақұрылымын дамыту үрдістері. 
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Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық басымдықтары және ұлттық көлік жүйесінің стратегиялық 
даму мақсаттары.Олардың құрылтай түрлері транзиттік байланысты түйіндерінің сипаттамасы. 

Тораптар түрлі көлік түрлері бойынша ірі сайттар, олардың бөлу мен жолаушылары. Көлік жүк 

тасымалының технологиялық желінсі. 
Түйіндерде жүктерді өңдеу концентрациясы. Мамандырылған ауыстырып тиеу пункттері. Бір 

кешенді құрастыру технологиясы. Ұйымды басқару түйіндерінің көлік режимдері өзара іс-қимыл. 

Өзара ақпараттық қамтамасыз ету. 

Оқыту нәтижесі: Темір жол станциялары мен тораптары, порттар, көліктік-логисти-калық 
орталықтар, көлік және қойма терминалдарының және көлік компанияларының та-сымалдау жүйе 

объектілері, олардың жоғарыда аталған жұмыстар, басқару қағидалары мен әдістері 

логистизациялық өндірістік қызметтің технологиясы аппаратуралар мен жабдық-тарды техникалық 
білу. Станциялар мен бірлік жекелеген элементтерінің негізгі схемалары мен конструкцияларын 

кешенді жобалау, құрылғылар мен компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, оларды 

есептеу әдістемесі өзара орналасуы. Көлiк құралдарын және олардың қайта құру болашақ дамуы 
жаңа жабдықтар мен озық технологияларды енгізу үшін теориялық білімдерін пайдалана білу керек; 

олардың жұмысының тиімділігін қамтамасыз ету үшін іс-шаралар опциондар бойынша техникалық-

экономика-лық есептеулерді жүргізу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

TDP 4306 Таможенная деятельность предприятий 

 

Пререквизиты: Логистика транспортно - распределительных систем 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Усвоение бакалаврами теоретических основ и практических навыков и умений в 
области планирования, организации и эффективного управления логистической инфраструктурой. 

Краткое содержание курса: Современное состояние и тенденции развития транспортной 

инфраструктуры. Социально-экономические приоритеты государства и стратегические задачи 
развития национальной транспортной системы. Характеристики узлов в зависимости от входящих в 

их состав видов магистрального транспорта. Грузопотоки и пассажиропотоки в крупнейших узлах, 

их распределение по видам транспорта в различных типах узлов. Технологические линии обработки 
транспортных грузопотоков. 

Концентрация грузопереработки в узлах. Специализация пунктов перевалки грузов. Основы единой 

комплексной технологии узла. Организация управления взаимодействующими видами транспорта в 

узлах. Взаимное информационное обеспечение. 
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать устройства и 

техническое оснащение железнодорожных станций и узлов, портов, транспортно-логистических 

центров, транспортно-складских терминалов и автотранспортных предприятий технологию их 
работы, принципы управления и методы логистизации производственной деятельности выше 

перечисленных транспортных объектов. Комплексное проектирование основных схем и 

конструкций отдельных элементов станций и узлов, взаимного расположения устройств и методы 
их расчета с применением компьютерной техники. Уметь использовать теоретические знания для 

внедрения новой техники и передовых технологий в перспективном развитии транспортных 

объектов и при их реконструкции; выполнять технико-экономические расчеты по вариантам 

мероприятий, обеспечивающие повышение эффективности их работы. 
Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ZhL 4307 Жіктеу логистикасы 

 

Пререквизиттері: Автомобильмен тасымалдаумен басқару. Жүктану 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 
Оқу мақсаты: Студенттердің бойында әрбір логистикалық ағынды талдау мен мазмұнына 

байланысты тиімділігі жоғары тарату жүйелері мен олардың бөлімдерін жүйелі оңтайландыру 
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әдістері туралы жүйеленген білім қалыптастыру.  
Курстың қысқаша мазмұны: Тарату логистика түсінігі, мақсаттары, міндеттері және 

функциялары. Тарату арналарын ұйымдастыру. Делдалдар және олардың негізгі сипатта-маларын 

таңдау. Логистика делдалдар. Аутсорсинг. Өнімдерін бөлу ұйымдастыру. тарату орталықтары 
санын және орналасқан жерді таңдаңыз. жол арқылы тауарлар мен жолау--шылардың тиімді және 

қауіпсіз көлік ұйымдастыру. есептеулерді және көрсеткіштерін тал-дау жасауға көлік нақты 

шарттарына байланысты жүк және жеңіл автомобильдер пайдалану, тауарлар мен қасиеттерін түрі, 

сорпасы мен оны пайдалануға жылжымалы автомобильдің ба-қылауды ұйымдастырады. өлшемін, 
жүктің сапасы мен санына сақтау, қауіпсіздік талапта-рын іске асыру және қауіпсіздік, 

жолаушыларға қызмет көрсету сапасы, отын экономика, қоршаған ортаны қорғау және еңбек 

заңнамасын іске асыру талаптарын қажеттілегін уақтылы жеткізу. 
Оқыту нәтижесі: Логистикалық басқару құралдарын шеше алады ең маңызды міндеттері, негізгі 

функцияларды және тарату логистика, бөлу логистика ұйымдастыру маз-мұны мен рөлі, логистика 

және көтерме делдалдар, негізгі факторлар мен критерийлерін негізгі сипаттамаларын даму 
ерекшеліктерімен логистикалық іс-этикалық аспектілерін логистикалық тізбектерді және арналарды 

таңдауды біл. Делдалдар таңдауға талдау және мәселелер мен проблемаларды туындай-тын 

шешімдер қабылдауға, кәсіби мансап кейінгі кезеңдерінде логистика және тарату логистикалық 

қызметтер де оларды дамыту мен жетілдіру жоспарлап олардың дайындық деңгейін бағалау үшін, 
бөлу логистикалық шығындарды есепке алу және бөлу ұйымдастыруға, көтерме және логистикалық 

мүмкіндігі болуы үшін. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

RL 4307 Распределительная логистика 

 
Пререквизиты: Управление автомобильными перевозками, Грузоведение 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Сформировать у студента систематизированные знания о методах системной 
рационализации управления высокоэффективными распределительными системами или их частями, 

исходя из анализа и сущности каждого логистического потока. 

Краткое содержание курса: Понятие, цели, задачи и функции распределительной логистики. 
Организация каналов распределения. Выбор посредников и их основные характе-ристики. 

Логистические посредники. Аутсорсинг. Организации распределения продукции. Выбор числа и 

местоположения распределительных центров. Организация эффективных и безопасных перевозок 

грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Использования автомобилей и автопоездов в 
зависимости от конкретных условий перевозок, вида и свойств грузов, производить расчеты и 

анализ эксплуатационных показателей, организовывать контроль за работой автомобильного 

подвижного состава и его использования. Своевременность доставки грузов партиями необходимых 
размеров, сохранность качества и количества перевозимого груза, выполнение требований техники 

безопасности и требований безопасности движения, качество обслуживания пассажиров, экономию 

топлива, охрану окружающей среды и выполнение требований трудового законодательства 
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать основные функции и 

особенности развития распределительной логистики, содержание и роль логистики распределения в 

организации, основные характеристики логистических и оптовых посредников, основные критерии 

и факторы выбора логистических каналов и цепей, важнейшие задачи, которые может решать 
инструментарий логистического менеджмента, этический аспект логистической деятельности. 

Уметь планировать свое развитие и совершенствование как менеджера по логистике распределения 

и логистического сервиса на последующих этапах профессиональной карьеры, оценивать уровень 
своей подготовки, организовать учет и распределение логистических затрат в дистрибуции, 

выбирать оптовых и логистических посредников, анализировать и принимать решения возникшие 

вопросы и проблемы. 

Руководитель программы: Шевцова А.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 
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LTZh 4307 Логистика тарату жүйелері 

 

Пререквизиттері: Автомобильмен тасымалдаумен басқару. Жүктану 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 
Оқу мақсаты: Студенттердің бойында әрбір логистикалық ағынды талдау мен мазмұнына 

байланысты тиімділігі жоғары тарату жүйелері мен олардың бөлімдерін жүйелі оңтайландыру 

әдістері туралы жүйеленген білім қалыптастыру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Тарату логистика түсінігі, мақсаттары, міндеттері және 
функциялары. Тарату арналарын ұйымдастыру. Делдалдар және олардың негізгі сипатта-маларын 

таңдау. Логистика делдалдар. Аутсорсинг. Өнімдерін бөлу ұйымдастыру. тарату орталықтары 

санын және орналасқан жерді таңдаңыз. жол арқылы тауарлар мен жолау--шылардың тиімді және 
қауіпсіз көлік ұйымдастыру. есептеулерді және көрсеткіштерін тал-дау жасауға көлік нақты 

шарттарына байланысты жүк және жеңіл автомобильдер пайдалану, тауарлар мен қасиеттерін түрі, 

сорпасы мен оны пайдалануға жылжымалы автомобильдің ба-қылауды ұйымдастырады. өлшемін, 
жүктің сапасы мен санына сақтау, қауіпсіздік талапта-рын іске асыру және қауіпсіздік, 

жолаушыларға қызмет көрсету сапасы, отын экономика, қоршаған ортаны қорғау және еңбек 

заңнамасын іске асыру талаптарын қажеттілегін уақтылы жеткізу. 

Оқыту нәтижесі: Логистикалық басқару құралдарын шеше алады ең маңызды міндеттері, негізгі 
функцияларды және тарату логистика, бөлу логистика ұйымдастыру маз-мұны мен рөлі, логистика 

және көтерме делдалдар, негізгі факторлар мен критерийлерін негізгі сипаттамаларын даму 

ерекшеліктерімен логистикалық іс-этикалық аспектілерін логистикалық тізбектерді және арналарды 
таңдауды біл. Делдалдар таңдауға талдау және мәселелер мен проблемаларды туындай-тын 

шешімдер қабылдауға, кәсіби мансап кейінгі кезеңдерінде логистика және тарату логистикалық 

қызметтер де оларды дамыту мен жетілдіру жоспарлап олардың дайындық деңгейін бағалау үшін, 

бөлу логистикалық шығындарды есепке алу және бөлу ұйымдастыруға, көтерме және логистикалық 
мүмкіндігі болуы үшін. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

RSL 4307 Распределительные системы в логистике 

 
Пререквизиты: Управление автомобильными перевозками, Грузоведение 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Сформировать у студента систематизированные знания о методах системной 

рационализации управления высокоэффективными распределительными системами или их частями, 
исходя из анализа и сущности каждого логистического потока. 

Краткое содержание курса: Понятие, цели, задачи и функции распределительной логистики. 

Организация каналов распределения. Выбор посредников и их основные характе-ристики. 
Логистические посредники. Аутсорсинг. Организации распределения продукции. Выбор числа и 

местоположения распределительных центров. Организация эффективных и безопасных перевозок 

грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Использования автомобилей и автопоездов в 
зависимости от конкретных условий перевозок, вида и свойств грузов, производить расчеты и 

анализ эксплуатационных показателей, организовывать контроль за работой автомобильного 

подвижного состава и его использования. Своевременность доставки грузов партиями необходимых 

размеров, сохранность качества и количества перевозимого груза, выполнение требований техники 
безопасности и требований безопасности движения, качество обслуживания пассажиров, экономию 

топлива, охрану окружающей среды и выполнение требований трудового законодательства 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать основные функции и 
особенности развития распределительной логистики, содержание и роль логистики распределения в 

организации, основные характеристики логистических и оптовых посредников, основные критерии 

и факторы выбора логистических каналов и цепей, важнейшие задачи, которые может решать 

инструментарий логистического менеджмента, этический аспект логистической деятельности. 
Уметь планировать свое развитие и совершенствование как менеджера по логистике распределения 

и логистического сервиса на последующих этапах профессиональной карьеры, оценивать уровень 
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своей подготовки, организовать учет и распределение логистических затрат в дистрибуции, 
выбирать оптовых и логистических посредников, анализировать и принимать решения возникшие 

вопросы и проблемы. 

Руководитель программы: Шевцова А.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ML 4305 Маркетинг логистикасы 

 
Пререквизиттері: Саланың логистикалық басқаруы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Маркетингтің бастапқы білімін қалыптастыру, студенттердің маңыздылығы мен 
қажеттілігі туралы идеяларды қалыптастыру, сондай-ақ болашақ мамандарды маркетинг теориясы 

мен практикасы, сондай-ақ тауарлар мен қызметтер өндіретін салаларда маркетингтік қызметтің 

нақты бағыттары мен технологияларын беру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Тұжырымдама және қазіргі заманғы маркетингтік түсініктер. Нарық 

маркетингтік қызметті алғышарт ретінде. Тұтынушылар нарығы және тұтынушылардың мінез-

құлқы. Маркетингтік зерттеулер және маркетингтік ақпараттық жүйе. Нарықты сегменттеу. Тауар 

саясаты. Баға саясаты. Сату саясаты. Байланыс саясаты. Кәсіпорындағы маркетингтік қызметтерді 
ұйымдастыру. Жоспарлау, стратегия және маркетингті басқару. 

Оқыту нәтижесі: Курстың аяқталғаннан кейін студент нарықтық экономиканың теориялық 

негіздерін және үлгілерін білуі керек, оның ішінде өтпелі процестер. Нақты жағдайларды талдау 
кезінде маркетингтік сипаттағы мәселелерді анықтауға, оларды шешу жолдарын және күтілетін 

нәтижелерді бағалауды ұсынады; маркетингтік ақпаратты жүйелеу және синтездеу; Кәсіпорындағы 

маркетингтік мәселелерді шешу үшін ақпараттық технологияларды қолданады. 

Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А. 
Кафедра: Экономика және менеджмент 

 

ML 4305 Маркетинговая логистика 

 

Пререквизиты: Логистическое управление отрасли 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 
Цель изучения: формирование у студентов начальных знаний о маркетинге, представлений о его 

значимости и необходимости, а также дать будущим специалистам как теорию и практику 

маркетинга, так и конкретные направления и технологии маркетинговой деятельности в отраслях, 

производящих товары и услуги. 
Краткое содержание курса: Понятие и современные концепции маркетинга. Рынок как 

предпосылка маркетинговой деятельности. Потребительские рынки и покупательское поведение. 

Маркетинговые исследования и система маркетинговой информации. Сегментирование рынка. 
Товарная политика. Ценовая политика. Сбытовая политика. Коммуникационная политика. 

Организация службы маркетинга на предприятии. Планирование, стратегия и контроль маркетинга. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать теоретические основы 
и закономерности функционирования рыночной экономики, включая переходные процессы. Уметь 

выявлять проблемы маркетингового характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; систематизировать и обобщать 

маркетинговую информацию; использовать информационные технологии для решения 
маркетинговых задач на предприятии. 

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: Экономика и менеджмент 
 

Men 4305 Менеджмент 

 

Пререквизиттері: Саланың логистикалық басқаруы 
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Ішкі және сыртқы факторлардың ықпалын ескере отырып, компанияны тиімді 
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ұйымдастыру және тиімді басқару бойынша тәжірибелік білімдер мен дағдылар кешенін 
қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны:  
Басқарудың жалпы сипаттамалары. Басқару теориясы мен практикасын дамыту. Ұйымның ішкі 
және сыртқы ортасы. Ұйымның басқару және әлеуметтік жауапкершілігі этикасы. Ұйымдағы мақсат 

пен жоспарлауды орнату. Стратегияны әзірлеу және енгізу. Басқару функциясы ретінде ұйым. 

Мотивация қызметі. Басқару. Ақпараттық-коммуникациялық басқару. Басқару шешімдерін 

қабылдау. Топтың динамикасы және көшбасшылығы Қуат және әсер Көшбасшылық. Өзін-өзі 
басқару және бастың имиджін қалыптастыру. Басқару тиімділігі. 

Оқыту нәтижесі: Курстың аяқталғаннан кейін студент менеджменттің дамуының негізгі кезеңдерін 

ғылым және кәсіп ретінде, дамудың принциптері және ұйымның жұмыс істеу тәртібі, 
менеджменттің рөлі, функциялары мен міндеттері қазіргі заманғы ұйымда білуі керек. 

Ұйымдастыру құрылымын талдап, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу. Ұйымдастыру 

құрылымын жобалау әдістеріне ие болу, өкілеттіктер мен өкілеттіктерді олардың делегациясының 
негізінде бөлу. 

Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А. 

Кафедра: Экономика және менеджмент 

Men 4305 Менеджмент 

 

Пререквизиты: Логистическое управление отрасли 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 
Цель изучения: Формирование комплекса практических знаний и навыков организации и 

эффективного управления фирмой с учетом влияния различных внутренних и внешних факторов. 

Краткое содержание курса: Общая характеристика менеджмента. Развитие теории и практики 

менеджмента. Внутренняя и внешняя среды организации. Этика менеджмента и социальная 
ответственность организации. Постановка целей и планирование в организации. Разработка и 

внедрение стратегии. Организация как функция управления. Мотивация  деятельности. Контроль. 

Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента. Принятие управленческих 
решений. Групповая динамика и руководство Власть и влияние Лидерство. Самоменеджмент и 

формирование имиджа руководителя. Эффективность управления. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать основные этапы 
развития менеджмента как науки и профессии, принципы развития и закономерности 

функционирования организации, роли, функции и задачи менеджера в современной организации. 

Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. Владеть методами проектирования организационной структуры, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: Экономика и менеджмент 

 

GLZh 4306 Ғаламдық логистикалық жүйесі 

 
Пререквизиттері: Көлік-бөлуші жүйелерінің логистикасы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Логистикалық менеджмент теориясы мен практикасы, халықаралық логистикалық 

жүйелерді құрастыру әдістері, көлікті қолдау бизнесі және оның даму тенденциялары саласындағы 
студенттердің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Логистикалық шешімдердің жұмыс көрсеткіштерінің сипаттамасы. 

Логистикалық жүйелерді дамытудағы экономикалық жаһанданудың рөлі. Жаһандық логистикадағы 
делдалдар. Жаһандық логистикалық жүйелердегі экспорттық-импорттық операциялар. 

Логистикалық тізбекті ұйымдастыру және жобалау негіздері. Жеткізу тізбегін пайдалану 

принциптері. Логистикаға бизнес-үдерістерді интеграциялау. Логистикалық дизайн. Жабдықтау 

тізбектеріндегі шығындарды басқару. Сапаны басқару жеткізу тізбектерінің тұрақтылығын 
қамтамасыз ету факторы ретінде. Халықаралық экономиканың дамуының логистикалық бағыттары 

Оқыту нәтижесі: Логистиканың негізгі әдістерін, логистикалық функцияларды, сатып алу, өндіру 
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және тарату, тасымалдау, қоймалау және өткізу саласындағы логистиканың негізгі міндеттерін, 
сондай-ақ оларды шешу жолдарын, логистикадағы ақпараттық жүйелерді құру принциптерін, 

сондай-ақ ақпараттық ағындарды басқаруға арналған логистикалық технологияларды білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

GLS 4306 Глобальные логистические системы 

 
Пререквизиты: Логистика транспортно - распределительных систем 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 
области теории и практики логистического управления, методов, средств формирования 

международных логистических систем, транспортного обеспечения бизнеса и тенденций его 

развития.  
Краткое содержание курса: Характеристика показателей исполнения логистических решений. 

Роль глобализации экономики в развитии логистических систем. Посредники в глобальной 

логистике. Экспортно-импортные операции в глобальных логистических системах. Основы  

организации и проектирования  логистических цепей. Принципы функционирования цепей 
поставок. Интеграция бизнес - процессов в логистике. Логистическое проектирование. Управление 

затратами в цепях поставок. Управление качеством как фактор устойчивости цепей поставок. 

Логистические направления развития международной экономики.  
Результаты обучения: Знать основные методы логистики, функции логистики, основные задачи 

логистики в области закупок, производства и распределения, транспортировки, складирования и 

реализации, а также методы их решения, принципы построения информационных систем в 

логистике, а также логистические технологии управления информационными потоками. 
Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

LZh 4306 Логистиканы жаһандану 

 

Пререквизиттері: Көлік-бөлуші жүйелерінің логистикасы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Логистикалық менеджмент теориясы мен практикасы, халықаралық логистикалық 

жүйелерді құрастыру әдістері, көлікті қолдау бизнесі және оның даму тенденциялары саласындағы 

студенттердің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Интеграциялық логистика саласындағы халықаралық және аймақтық 

ынтымақтастық. Халықаралық интеграцияланған ұйымдардағы логистикалық жүйелер. 

Халықаралық экономикалық қатынастар. Халықаралық логистика менеджменті. Ақпаратты басқару 
және логистикалық қолдау. Логистикалық жүйелердегі экспорттық-импорттық операциялар. 

Логистикалық қызметтер. Халықаралық логистиканы құқықтық қамтамасыз ету. Тәуекелділік 

тұжырымдамасы, менеджмент жүйесінде тәуекелді бағалаудың орны мен рөлі. Логистикалық 
тәуекелдерді талдау және бағалау. Тәуекелдерге әсер етудің негізгі әдістері мен модельдері. 

Тәуекелдерді басқарудың қаржылық аспектілері. Жаһандану және логистикалық жүйелердің рөлі 

Оқыту нәтижесі: Логистиканың негізгі әдістерін, логистикалық функцияларды, сатып алу, өндіру 

және тарату, тасымалдау, қоймалау және өткізу саласындағы логистиканың негізгі міндеттерін, 
сондай-ақ оларды шешу жолдарын, логистикадағы ақпараттық жүйелерді құру принциптерін, 

сондай-ақ ақпараттық ағындарды басқаруға арналған логистикалық технологияларды білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

GL 4306 Глобализация логистики 

 
Пререквизиты: Логистика транспортно - распределительных систем 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 
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Цель изучения: Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 
области теории и практики логистического управления, методов, средств формирования 

международных логистических систем, транспортного обеспечения бизнеса и тенденций его 

развития. 
Краткое содержание курса: Международное и региональное взаимодействие в области 

интеграционной логистики. Логистические системы в международно-интегрированных 

организациях. Международные экономические коммуникации. Международный логистический 

менеджмент. Информационное управление и обеспечение логистической деятельности. Экспортно-
импортные операции в логистических системах. Логистические услуги. Правовое обеспечение 

международной логистической деятельности. Понятие риска, место и роль оценки рисков в системе 

управления. Анализ и оценка логистических рисков. Основные методы и модели воздействия на 
риски. Финансовые аспекты управления рисками. Глобализация и роль логистических систем 

Результаты обучения: Знать основные методы логистики, функции логистики, основные задачи 

логистики в области закупок, производства и распределения, транспортировки, складирования и 
реализации, а также методы их решения, принципы построения информационных систем в 

логистике, а также логистические технологии управления информационными потоками. 

Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

OzhSL 4307 Өнімдер жабдықтаулардың және сақтаудың логистикасы 

 
Пререквизиттері: Автомобильмен тасымалдаумен басқару. Жүктану 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: логистикалық тұжырымдамаға негізделген кешенді жеткізу тізбектерінің қызметін 

жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау саласында бакалаврларға арналған білім мен дағдылар 
жүйесін қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Логистикалық жүйе мен жеткізу тізбегін басқару тұжырымдамасы. 

Жеткізілім тізбектерін дамытудағы маңызы мен ағымдағы үрдістері. Жабдық тізбегін басқарудағы 
интеграция. Стратегиялық жоспарлау және жеткізу тізбегін жобалау тәсілдері. Жабдықтау 

тізбектеріндегі негізгі процестерді бақылау. Жабдықтау тізбектерінің логистикалық аудиті. Жеткізу 

тізбегін басқаруды жетілдіру жолдары. Жабдықтау тізбегін басқару процестеріндегі ақпараттық 
интеграция. 

Оқыту нәтижесі: Курс аяқталғаннан кейін студент сауда кәсіпорындарының түрлерін, түрлерін, 

функцияларын, сауда-технологиялық үдерістерді басқаруды, кәсіпорында еңбек және менеджментті 

ұйымдастыруды, сауда кәсіпорындарын жобалаудың қағидаларын, нормаларын және әдістерін, 
қызметкерлерді еңбекті қорғауды білуі керек; тауарлық ысыраптардың түрлері, себептері, есептен 

шығару процедуралары, профилактикалық шаралар мен қысқартулар. Кәсіпорындарды басқару, 

оның материалдық ресурстары, қаржысы, персоналы мәселелерінде шарлауға мүмкіндігі бар - 
тауарлар мен материалдық құндылықтарды есепке алу; сауда және технологиялық процестерде 

шығындарды есепке алуды, бақылауды және талдауды жүзеге асырады 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

LPHP 4307 Логистика поставок и хранения продукции 

 
Пререквизиты: Управление автомобильными перевозками, Грузоведение 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование у бакалавров системы знаний и навыков в области планирования, 
организации и контроля деятельности интегрированных цепей поставок на основе логистической 

концепции. 

Краткое содержание курса: Понятие о логистической системе и управлении цепями поставок. 

Сущность и современные тенденции развития цепей поставок. Интеграция в управлении цепями 
поставок. Стратегическое планирование и способы проектирования цепей поставок. Контроллинг 

ключевых процессов в цепях поставок. Логистический аудит цепей поставок. Способы 
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совершенствования управления цепями поставок. Информационная интеграция процессов в 
управлении цепями поставок.  

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать виды, типы,  функции  

торговых  предприятий  и  управления торгово-технологическим  процессом, организацию  труда  и 
управления  на  предприятиях,  принципы, нормы и методы проектирования торговых предприятий, 

охраны труда персонала; виды  товарных  потерь,  причины  возникновения,  порядок списания, 

меры предупреждения и сокращения. Уметь ориентироваться  в  вопросах  управления  

предприятием,  его материальными ресурсами, финансами, персоналом - проводить учет товаров и 
материальных ценностей; осуществлять  учет,  контроль  и  анализ  затрат  в  торгово-

технологических процессах 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

DOSKO 4307 Дайын өнімді сақтау және қайта өңдеу 

 

Пререквизиттері: Автомобильмен тасымалдаумен басқару. Жүктану 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: студенттерді өнімдерді сақтау және өңдеуді басқару құралдарын қолданудың 
мазмұнын, құндылығын және ерекшеліктерін зерттеу  

Курстың қысқаша мазмұны: Тамақ өнімдерінің сапасын бағалау. Азық-түлікті сақтау шарттары. 

Қосалқы тауарларды сақтау. Астық өнімдерін сақтау. Жемістер мен көкөністерді сақтау. Дәмдік 
тауарларды сақтау. Печенье өнімдерін сақтау. Тағамдық майларды сақтау. Ет өнімдерін сақтау. 

Балық өнімдерін сақтау. Азық-түлік өнімдерін ұйымдастыру. Сақтауды ұйымдастыру. Босалқылар. 

Ілеспе құжаттаманың түрлері. Өнімдегі тұтынуды тұтынуды бақылау. Акциялардың ұрлануын 

бақылау әдістері. Тауардың түгендеу ережелері. 
Оқыту нәтижесі: Пәндерді меңгеру нәтижесінде студент білуі керек: азық-түлік өнімдерінің негізгі 

топтарының ассортименті және сипаттамасы; шикізат пен өнім сапасына қойылатын жалпы 

талаптар; әр түрлі тамақ өнімдерін сақтау, орау, тасымалдау және сату шарттары; сақтау кезінде 
өнімдердің сапасын бақылау әдістері; азық-түлік өнімдерін сақтаудың қауіпсіздігі бойынша 

нұсқаушы персоналдың әдістері мен формалары; жеткізу түрлері; қоймаларының түрлері және 

олардың талаптары; тоңазытқыш, механикалық және өлшеу жабдықтарын жиілікте ұстау. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

HPGP 4307 Хранение и переработка готовой продукции 

 

Пререквизиты: Управление автомобильными перевозками, Грузоведение 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 
Цель изучения: изучение студентами содержания, значения и особенностей применения 

инструментов управления хранением и переработкой продукции. 

Краткое содержание курса: Оценка качества продовольственных товаров. Условия хранения 
продовольственных продуктов. Хранение вспомогательных товаров. Хранение зерномучных 

товаров. Хранение плодоовощных товаров. Хранение вкусовых товаров. Хранение кондитерских 

товаров. Хранение пищевых жиров. Хранение мясных товаров. Хранение рыбных товаров. 

Организация продовольственного снабжения. Организация складского хозяйства. Товарные запасы. 
Виды сопроводительной документации. Контроль расхода продуктов на производстве. Методы 

контроля хищения запасов. Правила проведения инвентаризации товаров.  

Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; общие требования к 

качеству сырья и продуктов; условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных продуктов; методы контроля качества продуктов при 

хранении; способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых 
продуктов; виды снабжения; виды складских помещений и требования к ним; периодичность 

технического обслуживания холодильного, механического и весового оборудования. 
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Руководитель программы: Шевцова А.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 
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 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» 
 «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» 

 

Академиялық дәрежесі: 5В090100/6B11318 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру» білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету 

саласындағы бакалавры мамандығы  
Академическая степень: бакалавр в области услуг по образовательной  программе  

5В090100/6B11318- «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» 

 

В рамках специальности 5В090100- «Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта» студентам предлагается на выбор две образовательные траектории: 

«Управление эксплуатационной работой» и «Управление грузовой и коммерческой 

работой». 

 
 

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 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически

х кредитов 

1 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 21 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік 

коммуникативтік 

және мәдениетін 

/Социальная 

коммуникативность 

и культура 

Kkzt/SIK 1101 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы/Современная 

история Казахстана 
5 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических 

знаний  

PM/PK 1102 
Психология.Мәдениеттану/Психология. 

Культурология 
4 

ЖБП / 

ООД 
Тілдегі/Языковой 

ShT / IYa  

1103 (1) 
Шетел тілі / Иностранный язык  5 

K(O)T/K(R)Y

a 1104(1)  
Қазақ(орыс) тілі/Казахский (русский) язык  5 

ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура  

DSh/FK 1108 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Вузовский компонет 4 

БП /  
БД 

Ортақ техникалық/ 
Общетехнический 

TZhZhK/OKZ
hD 1201 

Темiр жолдардың жалпы курсы / Общий курс 
железных дорог 

4 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 5 
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ЖБП / 
ООД 

Жалпы 

элективті/Общеэлек
тивный 

AOKEKN / 

OBZhОТ  

1112 

Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

негіздері/ Основы безопасности жизнедеятельности и 

охрана труда 

5 

Din/Rel 1112 Дінтану/Религиоведение 

ETD / EUR  

1112 

Экология және тұрақты даму / Экология и устойчивое 

развитие  

Gen/Gen 1112 Гендерология/Гендерология 

OMSHN/ORZ

h 1112 

Өсімдік және мал шаруашылық негіздері/Основы 

растениеводства и животноводства 

2 СЕМЕСТР 30 

Міндетті компонент / Обязательный компонент 21 

ЖБП / 

ООД 
Тілдегі/Языковой 

ShT / IYa  

1103 (2) 
Шетел тілі / Иностранный язык  5 

K(O)T/K(R)Y

a 1104 (2) 
Қазақ(орыс) тілі/Казахский (русский) язык  5 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік 

коммуникативтік 

және мәдениетін 

/Социальная 

коммуникативность 

и культура 

AKT/IKT 

1105 

Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде)/ Информационно-

коммуникационные технологии (на англ.языке)  

5 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік-саяси 
білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических 

знаний  

SA/PS 1106 Саясаттану. Әлеуметтану/Политология.Социология 4 

ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура  

DSh/FK 1108 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Вузовский компонет 6 

БП /  

БД Ортақ техникалық/ 

Общетехнический 

 IG/IG 1202  Инженерлiк геодезия / Инженерная геодезия  5 

БП /  

БД 

KPO/PPY  

1204 
Оқу / Учебная  1 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

БП /  

БД 

Ортақ техникалық/ 

Общетехнический 

SGIG/NGIG1

203 

Сызба геометриясы және инженерлiк графика/ 

Начертательная геометрия и инженерная графика 3 

MG/MG1203 Машиналық графика/ Машинная графика 
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1.2  2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса 

 

Цикл Модулі / Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически
х кредитов 

3 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 7 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических 

знаний  

Fil/ Fil 2107 Философия /Философия 5 

ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура  

DSh/FK 1110 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Вузовский компонент 8 

БП / 
БД 

Тасымалдауды 

ұйымдастыру / 

Организация 

перевозок  

 

TUKB/OPUD/ 

OTTC 2205  

Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

/ Организация перевозок и управление движением 
5 

БП / 
БД 

Тасымалдау 

технологиясы / 

Технология 
перевозок  

Zhyk/Gruz 

2206 
Жүктану/Грузоведение 3 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 15 

БП / 
БД 

Техникалық ақы-

пұлдың игерушілігі 

көлікте / 

Использование 

технических средств 

на транспорте  

ZhKP/EPS/RS

O 2207 

Жылжымалы құрамның пайдалануы / Эксплуатация 

подвижного состава 
5 

VVSh/VVH 

2207 

Вагондар, вагонның шаруашылығы/Вагоны, вагонное 

хозяйство 

БП / 
БД 

Ортақ техникалық/ 

Общетехнический 

SGIG/NGIG/
DGED 2208 

Сызба геометриясы және инженерлiк графика/ 
Начертательная геометрия и инженерная графика 

5 

MG/MG 2208 Машиналық графика/ Машинная графика 

БП / 
БД 

Техникалық ақы-

пұлдың игерушілігі 

көлікте / 

Использование 
технических средств 

на транспорте 

ZhPK/UEP/ 

DWO 2209 

Жолдарды пайдалану және құрылғысы / Устроиство и 

эксплуатация пути 

5 
ZhZhSh/PPH 

2209 
Жол және жол шаруашылығы/Путь и путевое 

хозяйство 

4 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 2 

ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура 

DSh/FK 1111 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Вузовский компонент 8 

БП / 
БД 

Көліктің көрінісінің 

әрекеттестігі / 

Взаимодействие 

видов транспорта 

KTOA/VVT 

2211 

Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі / Взаимодействие 

видов транспорта 
5 

БП / 
БД 

KPO/PPP  

2215 
Өндірістік / Производственная 3 
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Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 20 

БП / 
БД 

Кәсіпкерлік 

экономикалық 

негіздері/Экономиче

ские основы 

предпринимательств

а 

TKS/TPS 

2210 

Технологиялық Кәсіпкерлік және 

Стартаптар/Технологическое Предпринимательство и 

Стартапы 
5 

ZhМ/PM 2210 Жобалық менеджмент/Проектный менеджмент 

БП / 
БД 

Көліктің көрінісінің 

әрекеттестігі / 

Взаимодействие 

видов транспорта 

KL/TL 2212 Көлiк логистика/Транспортная логистика 

5 
MMT/MMP 

2212 

Мульти модалді тасымалдар / Мульти модальные 

перевозки 

БП / 

БД 

Тасымалдау 

технологиясы / 
Технология 

перевозок 

KTPZhT/ 

TRPKO 2213 

Коммерциялық тексеру пунктінің  жұмыс 

технологиясы / Технология работы пункта 
коммерческого осмотра 

5 

ZhTKО/ 

TRPO 2213 

Жұмыс технологиясының қабылдау-тапсыру 

операциялары/ Технология работы приемосдаточных 

операций 

БП / 
БД 

Техникалық ақы-

пұлдың игерушілігі 

көлікте / 

Использование 

технических средств 

на транспорте 

KK/TS 2214 Көлiк құралдары/Транспортные средства 

5 

KT/TT 2214 Көлік технологиясы/Транспортная техника 
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1.3  3 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса 

 

Цикл Модулі / Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически
х кредитов 

5 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 9 

КП / 

ПД 

Технология және 

жүктің 

тасымалының 

ұйымы/ Технология 

и организация 

перевозок грузов 

ZhKZhU/OG
KR 3301 

Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру / 
Организация грузовой и коммерческой работы  

5 

КП / 
ПД 

KKKE/OBDT 

3302 

Көлікте қауіпсіздікті қамтамасыз ету / Обеспечение 

безопасности движения на транспорте  
4 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

«Пайдалану жұмыстарын басқару» білім беру траекториясы / Образовательная траектория 

«Управление эксплуатационной работой» 
21 

БП / 
БД 

Көлік құралдары 

мен көлік жүйесі/ 

Транспорт и 

транспортная 

система 

TZhKTN/INZ

hT 2216 

Темір жол көлігі туралы нұсқаулар/Инструкции на 

железнодорожном транспорте/Instructions on railway 

transport 
5 

TZhKBNK/N

DZhT 2216 

Темір жол көлігі бойынша нормативтік құжаттар/ 

Нормативные документы на железнодорожном 

транспорте 

БП / 

БД 
Техникалық ақы-

пұлдың игерушілігі 

көлікте / 

Использование 

технических средств 
на транспорте 

ZhNH/HOT 

2217 

Жылутехника негiздерiмен 

хладокөлiгi/Хладотранспорт с основами теплотехники 
5 

RUTM/XMRT 
2217 

Рефрижератор үлгінің тоназытқыш машиналары / 
Холодильные машины рефрижераторного типа 

БП / 
БД 

KTU/OTP  

3219 

Көлікті тасымалдауды ұйымдастыру / Организация 

транспортных перевозок 5 

AT/АР 3219 Автокөлік тасымалдаулар / Автомобильные перевозки  

БП / 
БД 

Транспорт ақы-

пұлдың және 

тасымалдың 

логистикасы/ 

Логистика 

транспортных 
средств и перевозок 

ATB/UAP 

3224 

Автокөлік тасымалдауын басқару / Управление 

автомобильными перевозками 
3 

KKI/TKD  

3224 

Көлік және коммерциялық іс-шаралар/ Транспортно-

коммерческая деятельность  

КП / 
ПД 

KK/TS 3304 Көлiк құралдары/Транспортные средства 
3 

KT/TT 3304 Көлік технологиясы/Транспортная техника 

«Жүк және коммерциялық жұмысын басқару» білім беру траекториясы / Образовательная 

траектория «Управление грузовой и коммерческой работой» 
21 

БП / 

БД 

Техникалық ақы-

пұлдың игерушілігі 

көлікте / 

Использование 
технических средств 

на транспорте 

TZhKZ/ ZZhT 
3217 

Темір жол көліктің заңы / Закон железнодорожного 
транспорта 

5 
TZhKTB/TRZ

hT 3217 

Темір жол көліктің тарифті басқарулары / Тарифные 

руководства железнодорожного транспорта 

БП / 
БД 

ZhPK/UEP 

3218 

Жолдарды пайдалану және құрылғысы / Устроиство и 

эксплуатация пути 
5 

ZhZhSh/PPH 

3218 

Жол және жол шаруашылығы/Путь и путевое 

хозяйство 

БП / 
БД 

KTU/OTP 

3219 

Көлікті тасымалдауды ұйымдастыру / Организация 

транспортных перевозок 5 

AT/АР 3219 Автокөлік тасымалдаулар / Автомобильные перевозки  
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КП / 
ПД 

Технология және 

жүктің 

тасымалының 

ұйымы/ Технология 

и организация 

перевозок грузов 

ZhTTZhTM/T

MPRR 3303 

Жүктi тиеу-түсiру жұмыстарының технология және 

механикаландыруы / Технология и механизация 

погрузочно - разгрузочных работ 
3 

OUKMA/КМ

АPRR 3303 

Өңдеу ұстау кешенді механикаландыру және 

автоматтандыру / Комплексная механизация и 

автоматизация погрузо- разгрузочных работ  

КП / 
ПД 

Транспорт ақы-
пұлдың және 

тасымалдың 

логистикасы/ 

Логистика 

транспортных 

средств и перевозок 

KK/TS 3304 Көлiк құралдары/Транспортные средства 

3 
KT/TT 3304 Көлік технологиясы/Транспортная техника 

6 СЕМЕСТР 36 

Оқыту қосымша түрлері  / Дополнительные виды обучения 5 

ОҚТ / 
ДВО 

Кәсіптік 

практика/Профессио

нальная практика 

KPO/PPP  

3405 
Өндірістік / Производственная 5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

«Пайдалану жұмыстарын басқару» білім беру траекториясы / Образовательная траектория 

«Управление эксплуатационной работой» 
25 

БП/ 
БД 

Басқарма 

қанаушылық және 
жүк жұмыспен / 

Управление 

эксплуатационной и 

грузовой работой  

PT/TP 3221 Пойыздардың тартуы/Тяга поездов 

4 LTN/OLT 

3221 

Локомотивтік тартуы негіздері/ Основы локомотивной 

тяги  

БП/ 
БД 

ZhKZhB 

/UGKR 3222 

Жүк және коммерциялық жұмысты басқару / 

Управление грузовой и коммерческой работой 
4 

KZhZh/TGS 

3222 

Көлік және жүк жүйесі / Транспортно-грузовые 

системы  

БП/ 

БД 

ZhTE/PPG 
3223 

Жүкті тасымалдау ережелері/Правила перевозок грузов 

4 
KZhT/POG 

3223 

Қауіпті жүктерді тасымалдау / Перевозка опасных 

грузов  

БП/ 
БД 

KL/TL 3220 Көлiк логистика/Транспортная логистика 

4 MMT/MMP 

3220 

Мульти модалді тасымалдар / Мульти модальные 

перевозки  

БП/ 
БД 

LPKB/UDRL

P 4308 

Локомотивті паркті және қозғалысты басқару / 

Управление движением и работой локомотивного 

парка 3 

LDZhU/ОRL

D 4308 

Локомотив депосының жұмысын ұйымдастыру / 

Организация работы локомотивного депо 

КП/ 
ПД Басқарма 

тасымалдың 

үдерісінің/ 

Управление 

перевозочным 

процессом 

BAZh/ASU 

4309 

Басқарудың автоматтандырылған жүйелерi / 

Автоматизированные системы управления  
3 

AZhZhK/AR

MT 4309 

Автоматталған жұмыс жайларым көлікте / 

Автоматизированные рабочие места на транспорте  

КП/ 
ПД 

TSEZhB-

1/UERKP-1 

3305 

Тасымалдау сапасын және эксплуатациялық жұмысты 

басқару-1 /Управление эксплуатационной работой и 

качеством перевозок-1 3 

OTZh/OPP 

3305 

Oперациялық тасымалдауды жоспарлау/ Оперативное 

планирование перевозок 

«Жүк және коммерциялық жұмысын басқару» білім беру траекториясы / Образовательная 

траектория «Управление грузовой и коммерческой работой» 
25 

БП/ 
БД 

Басқарма 

қанаушылық және 

жүк жұмыспен / 

PT/TP 3220 Пойыздардың тартуы/Тяга поездов 

4 LTN/OLT 

3220 

Локомотивтік тартуы негіздері/ Основы локомотивной 

тяги  
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БП/ 
БД 

Управление 

эксплуатационной и 

грузовой работой  

ZhKZhB 

/UGKR 3221 

Жүк және коммерциялық жұмысты басқару / 

Управление грузовой и коммерческой работой 
4 

KZhZh/TGS 

3221 

Көлік және жүк жүйесі / Транспортно-грузовые 

системы  

БП/ 
БД 

KTUT/TRPK

O 3222 

Коммерциялық тексеру ұпай технологиясы/Технология 

рабoты пункта коммерческого осмотра 

4 
KOAT/TRPO 

3222 

Қабылдау операцияларын алу 

технологиясы/Технология работы приемосдаточных 
операций 

БП/ 

БД 

KL/TL 3223 Көлiк логистика/Транспортная логистика 
4 

KT/TT 3304 Көлік технологиясы/Транспортная техника 

БП/ 
БД 

ATB/UAP 
3224 

Автокөлік тасымалдауын басқару / Управление 
автомобильными перевозками 

3 
KKI/TKD 

3224 

Көлік және коммерциялық іс-шаралар/ Транспортно-

коммерческая деятельность  

КП/ 
ПД 

Транспорт ақы-
пұлдың және 

тасымалдың 

логистикасы/ 

Логистика 

транспортных 

средств и перевозок 

KK/TS 3304 Көлiк құралдары/Транспортные средства 
3 

KT/TT 3304 Көлік технологиясы/Транспортная техника 

КП/ 
ПД 

KK/TP 3305 Көлік құқығы/Транспортное право 

3 HTZSR/PRM

P 3305 

Халықаралық тасымалдаулардың заңға сүйенген 

реттеуі/Правовое регулирование международных 

перевозок 
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1.4.4 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса 

 

Цикл Модулі / Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически
х кредитов 

7 СЕМЕСТР 20 

7.1 триместр/ 7.1 триместр  

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

«Пайдалану жұмыстарын басқару» білім беру бағдарламасы / Образовательная траектория 

«Управление эксплуатационной работой» 
20 

КП/ 
ПД 

Басқарма 

тасымалдың 

үдерісінің/Управлен

ие перевозочным 

процессом  

 

TSEZhB-

2/UERKP-2 

4306 

Тасымалдау сапасын және эксплуатациялық жұмысты 

басқару 2/Управление эксплуатационной работой и 

качеством перевозок-2 5 

ZhSTU/ORSU 

4306 

Жұмыс станциялары мен тораптары 

ұйымдастыру/Организация работы станции и участков 

КП/ 
ПД 

ZhTB/UPP 

4307 

Жолаушылар тасымалдауын басқару/Управление 

пассажирскими перевозками 

5 
KZhKU/OOP

T 4307 

Көлігінде жолаушы қызметін 

ұйымдастыру/Организация обслуживания пассажиров 

на транспорте 

КП/ 
ПД 

LPKB/UDRL

P 4308 

Локомотивті паркті және қозғалысты басқару 

/Управление движением и работой локомотивного 

парка 
5 

LDZhU/ОRL
D 4308 

Локомотив депосының жұмысын 

ұйымдастыру/Организация работы локомотивного 
депо 

КП/ 
ПД 

BAZh/ASU 
4309 

Басқарудың автоматтандырылған 
жүйелерi/Автоматизированные системы управления 

5 
AZhZhK/AR

MT 4309 

Автоматталған жұмыс жайларым 
көлікте/Автоматизированные рабочие места на 

транспорте 

«Жүк және коммерциялық жұмысын басқару» білім беру бағдарламасы / Образовательная 

траектория «Управление грузовой и коммерческой работой» 
20 

КП/ 
ПД 

Басқарма 

тасымалдың 

үдерісінің/Управлен

ие перевозочным 

процессом  

 

IK/PT 4306 Индустриялық құралдары/Промышленный транспорт 

5 SKZhZhT/TR

PPNP 4306 

Сирек кірме жолының жумыс 

технологиясы/Технология работы подъезного пути 

необщего пользования 

КП/ 
ПД 

TTM/PRM 

4307 

Тиеу және түсіру машиналары/Погрузочно-

разгрузочные машины 
5 

KOZh/TPO 

4307 

Көлік және өңдеу жабдықтары/Транспортно-

перегрузочное оборудование 

КП/ 
ПД 

PKGOTKK/P

SSTE 4308 

Порт және кеме ғимараттар және олардың техникалық 

қызмет көрсету/Портовые и судоходные сооружения и 

их техническая эксплуатация 
5 

SKTZhSKE/S

KGVT 4308 

Су көлігі туралы жүктерді сақтау және қамтамасыз 

ету/Сохранность и крепление грузов на водном 

транспорте 

КП/ 
ПД 

BAZh/ASU 

4309 

Басқарудың автоматтандырылған 

жүйелерi/Автоматизированные системы управления 

5 
AZhZhK/AR

MT 4309 

Автоматталған жұмыс жайларым 

көлікте/Автоматизированные рабочие места на 

транспорте 

7.2 квартал/ 7.2 квартал  
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Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

«Пайдалану жұмыстарын басқару» білім беру бағдарламасы / Образовательная траектория 

«Управление эксплуатационной работой» 
16 

КП/ 
ПД 

Теміржолынын 

бекеттің және 

түйіншектің 
жобалау/Проектиро

вание 

железнодорожных 

станций и узлов  

TZhBZh/ZhS

U 4310 

Темiр жол бекеттері және желістері 

/Железнодорожные станции и узлы 
5 

TSK/SZhS 

4310 

Теміржол станциясының құрылысы/Строительство 

железнодорожных станции 

КП/ 

ПД 

TZhZhI/ 
PSRZhD 4311 

Темір жолдардың жобалауы мен 

іздестіруі/Проектирование, строительство и 
реконструкция железных дорог 5 

TKK/RZhD 

4311 
Теміржол қайта құру/Реконструкция железных дорог 

КП/ 
ПД 

TKEAT/EAT

ZhT 4312 

Теміржол көлігінде электроника, автоматика, теле-

механика /Электроника, автоматика, телемеханика на 

железнодорожном транспорте 6 

DOB/SCB 

4312 

Дабыл, орталықтандыру және блоктау/Сигнализация, 

централизация и блокировка 

«Жүк және коммерциялық жұмысын басқару» білім беру бағдарламасы / Образовательная 

траектория «Управление грузовой и коммерческой работой» 
16 

КП/ 
ПД 

Теміржолынын 

бекеттің және 

түйіншектің 

жобалау/Проектиро

вание 

железнодорожных 
станций и узлов  

TZhBZh/ZhS

U 4310 

Темiр жол бекеттері және желістері 

/Железнодорожные станции и узлы 
5 

TSK/SZhS 

4310 

Теміржол станциясының құрылысы/Строительство 

железнодорожных станции 

КП/ 
ПД 

AKZhTE/PPG

VT 4311 

Әуе көлігімен жүктерді тасымалдау ережесі/Правила 

певозки грузов на воздушном транспорте 

5 
AKZhKZh/G

KRVT 4311 

Әуе көлігінде жүк және коммерциялық 

жұмыс/Грузовая и коммерческяя работа на воздушном 

транспорте 

КП/ 

ПД 

TKEAT/EAT

ZhT 4312 

Теміржол көлігінде электроника, автоматика, теле-

механика /Электроника, автоматика, телемеханика на 
железнодорожном транспорте 6 

DOB/SCB 

4312 

Дабыл, орталықтандыру және блоктау/Сигнализация, 

централизация и блокировка 

8 СЕМЕСТР 

ПП 
KPO/PPP  4405 Өндірістік / Производственная 10 

KPDa/PPPd  4406  Диплом алды/ Преддипломная 2 

Қорытынды аттестаттау /Итоговая аттестация 

ИА 

Қорытынды 

аттестаттау 

/Итоговая 

аттестация 

DZhZh/KEDT

/NZDR/PSKE 

4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді 

емтиханды дайындау және тапсыру / Написание и 

защита дипломной работы (проекта) /Подготовка и 

сдача комплексного экзамена  

12 



2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ 

СИПАТТАМАСЫ / ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1 6B11318 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру» білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание образовательной  

программы 6B11318 «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» 

 
Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін аталмыш сала бойынша 

жүзеге асыра алады: 

- теміржол көлігіндегі құрылымдық бөлімшелер; 

- көлік техникасын пайдалану мен айналысатын 

кәсіпорындар мен ұйымдар; 

- техникалық ұйым және кострукциялық жоба 

технологиясы; 

-  көлікті пайдаланудың маркетиндік қызметі; 

- материалдық техникалық қамтамасыз ету жүйесі, 

- көліктік басқару қызметі; 

Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в следующих сферах: 

- структурные подразделения железнодорожного 

транспорта; предприятия и организации, 

осуществляющие эксплуатацию транспортной техники; 

конструкторские, проектные и технологические 

организации; маркетинговые и транспортно-

экспедиционные службы; системы материально-

технического обеспечения, службы управления 

транспортом; 
- эксплуатационная деятельность перевозок 

транспорта;. 

Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности 

Түлектердің кәсіби қызмет ету аясы: 

-жол бөлімшесі және теміржол станциясы; 

-қозғалтқыш құрамды пайдаланумен айналысатын 

кәсіпорындар мен ұйымдар; 

-техникалық ұйым және конструкциялық жобалау 

технологиясы; 

-  көлікті пайдаланудың маркетиндік қызметі; 

- материалдық техникалық қамтамасыз ету жүйесі, 

- көліктік басқару қызметі. 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускника являются:  

железнодорожные станции и отделения дорог; 

предприятия и организации, осуществляющие 

эксплуатацию подвижного состава; 

конструкторские, проектные и технологические 

организации;  

маркетинговые и транспортно-экспедиционные 

службы; системы материально-технического 

обеспечения, службы управления транспортом.  

- структурные подразделения железнодорожных 
станции и транспортные организации 

специализирующиеся на эксплуатационной работе 

транспорта; 

Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности 

Түлектердің негізгі кәсіби қызыметінің техникалық 

құрылымы көлік кәсіпорындарының ғмимаратындағы 

технологиялық үрдісткердің жұмысы және көлік қызы-

метін пайдаланушы өндірістік кәсіпорындар мен ұйым-

дар; тасымалдау үрдісінің есебімен реструктуризация 

жүйесімен көлікті басқару;. 

Предметом профессиональной деятельности 

выпускника является технические устройства и 

сооружения предприятий транспорта, технологические 

процессы их работы, промышленные предприятия и 

организации – пользователи услуг транспорта; 

логистические схемы перевозочного процесса с учетом 

реструктуризации системы управления транспортом. 

Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности 

Кәсіби қызмет түрлері: 

-ұйымдастырушылық -технологиялық; 

-өндірістік - басқарушылық; 
-есептік - жобалық; 

-сервистік - пайдаланушылық; 

Видами профессиональной деятельности могут быть: 

-организационно-технологическая; 

-производственно-управленческая; 
-расчетно-проектная; 

-сервисно-эксплуатационная; 
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2.2 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру» білім беру бағдарламасының сипаттамасы траекториясы «Пайдалану 

жұмыстарын басқару»/ Описание образовательной программы 5В090100- 

«Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта», траектория 

«Управление эксплуатационной работой»  

 
Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін аталмыш сала бойынша 

жүзеге асыра алады: 

- теміржол көлігіндегі құрылымдық бөлімшелер; 

- көлік техникасын пайдалану мен айналысатын 

кәсіпорындар мен ұйымдар; 

- техникалық ұйым және кострукциялық жоба 

технологиясы; 

-  көлікті пайдаланудың маркетиндік қызметі; 

- материалдық техникалық қамтамасыз ету жүйесі, 
- көліктік басқару қызметі; 

Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в следующих сферах: 

- структурные подразделения железнодорожного 

транспорта; предприятия и организации, 

осуществляющие эксплуатацию транспортной техники; 

конструкторские, проектные и технологические 

организации; маркетинговые и транспортно-

экспедиционные службы; системы материально-

технического обеспечения, службы управления 

транспортом; 
- эксплуатационная деятельность перевозок 

транспорта; 

Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности 

Түлектердің кәсіби қызмет ету аясы: 

-жол бөлімшесі және теміржол станциясы; 

-қозғалтқыш құрамды пайдаланумен айналысатын 

кәсіпорындар мен ұйымдар; 

-техникалық ұйым және конструкциялық жобалау 

технологиясы; 

-  көлікті пайдаланудың маркетиндік қызметі; 

- материалдық техникалық қамтамасыз ету жүйесі, 
- көліктік басқару қызметі. 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

железнодорожные станции и отделения дорог; 

предприятия и организации, осуществляющие 

эксплуатацию подвижного состава; 

конструкторские, проектные и технологические 

организации; 

-маркетинговые и транспортно-экспедиционные 

службы; системы материально-технического 

обеспечения, службы управления транспортом. 

- структурные подразделения железнодорожных 
станции и транспортные организации 

специализирующиеся на эксплуатационной работе 

транспорта; 

Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности 

Түлектердің негізгі кәсіби қызыметінің техникалық 

құрылымы көлік кәсіпорындарының ғмимаратындағы 

технологиялық үрдісткердің жұмысы және көлік қызы-

метін пайдаланушы өндірістік кәсіпорындар мен ұйым-

дар; тасымалдау үрдісінің есебімен реструктуризация 

жүйесімен көлікті басқару;. 

Предметом профессиональной деятельности 

выпускника является технические устройства и 

сооружения предприятий транспорта, технологические 

процессы их работы, промышленные предприятия и 

организации – пользователи услуг транспорта; 

логистические схемы перевозочного процесса с учетом 

реструктуризации системы управления транспортом. 

Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности 

Кәсіби қызмет түрлері: 

-ұйымдастырушылық -технологиялық; 

-өндірістік - басқарушылық; 
-есептік - жобалық; 

-сервистік - пайдаланушылық; 

Видами профессиональной деятельности могут быть: 

-организационно-технологическая; 

-производственно-управленческая; 
-расчетно-проектная; 

-сервисно-эксплуатационная; 

«Пайдалану жұмыстарын басқару» білім беру траекториясы бойынша оқыту барысында түлек міндеті  / 

По итогам обучения в рамках образовательной траектории «Управление эксплуатационной работой» 

выпускник должен 
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Білу: 
- жылжымалы құрамды пайдаланудың тиімді-лігін 

арттыру барысында тасымалдауды басқару-дың 

негізгі қауыпсіздік әдістерін ұйымдастыру; 

- көлік және көлік жүйесінде негізгі ұғымдар; 
- көлік түрлерінің техника экономикалық сипат-

тамалары; 

- көлік түрлерінің жағдайы және жұмыс көрсет-

кіштері; 

- көлік түрлерінің қазіргі жағдайы, өркендеуі және 

мәселелері; 

- әртүрлі көлік түрлерінің тиімділігі мен бәсе-кеге 

қабілеттілігін арттыру жолдары; 

знать: 
- основные методы организации безопасного 

управления перевозками, обеспечивающие 

повышение эффективности использования 

подвижного состава; 
- основные понятия о транспорте и транспортных 

системах; 

- технико-экономические характеристики видов 

транспорта; 

- показатели состояния и работы видов транспорта; 

- современное состояние, перспективы и проблемы 

видов транспорта; 

пути повышения эффективности и 

конкурентоспособности различных видов транспорта; 

Істей білу: 
- көлік объектілерінде жаңа әдістері пайдалану 

технологиясын енгізу; 
- көлік объектілерінің қызметін сараптау негізінде 

көлік құралдарын тиімді пайдалануды ескере отырып, 

тасмалдау процессіне қызмет көрсету бойышнша 

шұғыл жағдайда шешім қбылдау; 

- көлік жұмысын тиімді қамтамасыз етуде  техни-ка 

экономикалық есептеу шараларын орындау; 

уметь: 
- создавать передовую технологию работы 

транспортных объектов с использованием передовых 

методов работы; в оперативных условиях принимать 
решения по обслуживанию перевозочного процесса с 

учетом эффективного использования транспортных 

средств на основе анализа деятельности транспортных 

объектов; 

- выполнять технико-экономические расчеты по 

мероприятиям, обеспечивающим эффективность 

работы транспорта; 

иметь навыки: 
- әртүрлі көліктүрлері жүйесінде өзара әрекеттестігінде 

ағымдық және болашақтағы жоба жұмысы; 

- теміржолды басқаруда,жолаушылар тасымалдауда 

ғылыми-техниканың арқасында жаңа жетістіктерге 
жету; 

- жылжымалы құрамды пайдалану; 

- жолаушылар тасымалын ұйымдастырудағы озық 

әдістемелер; 

- көлік желісінің өткізгіштік және тасымалдау қабілетін 

дамыту және пайдалануды білу; 

иметь навыки: 
- о взаимодействии работы различных видов 

транспорта в системе текущего и перспективного 

планирования работы транспорта; 
- о новейших достижения железнодорожной науки и 

техники в области управления пассажирскими 

перевозками; использования подвижного состава; 

передовых методах организации перевозок пассажиров; 

- иметь навыки использования и развития пропускной и 

провозной способности транспортных сетей; 
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2.3 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру» траекториясы «Жүк және коммерциялық жұмысын басқару» білім беру 

бағдарламасының сипаттамасы / Описание образовательной программы 5В090100- 

«Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»  траектория 

«Управление грузовой и коммерческой работой» 

 
Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін аталмыш сала бойынша 

жүзеге асыра алады: 

- теміржол көлігіндегі құрылымдық бөлімшелер; 

- көлік техникасын пайдалану мен айналысатын 

кәсіпорындар мен ұйымдар; 
- техникалық ұйым және кострукциялық жоба 

технологиясы; 

-  көлікті пайдаланудың маркетиндік қызметі; 

- материалдық техникалық қамтамасыз ету жүйесі, 

- көліктік басқару қызметі; 

Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в следующих сферах: 

- структурные подразделения железнодорожного 

транспорта; предприятия и организации, 

осуществляющие эксплуатацию транспортной техники; 
конструкторские, проектные и технологические 

организации; маркетинговые и транспортно-

экспедиционные службы; системы материально-

технического обеспечения, службы управления 

транспортом; 

Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности 

Түлектердің кәсіби қызмет ету аясы: 

-жол бөлімшесі және теміржол станциясы; 

-қозғалтқыш құрамды пайдаланумен айналысатын 

кәсіпорындар мен ұйымдар; 

-техникалық ұйым және конструкциялық жобалау тех-
нологиясы; 

-  көлікті пайдаланудың маркетиндік қызметі; 

- материалдық техникалық қамтамасыз ету жүйесі, 

- көліктік басқару қызметі. 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

железнодорожные станции и отделения дорог; 

предприятия и организации, осуществляющие 

эксплуатацию подвижного состава; 

конструкторские, проектные и технологические 

организации; 
маркетинговые и транспортно-экспедиционные 

службы; системы материально-технического 

обеспечения, службы управления транспортом. 

- структурные подразделения железнодорожных 

станции и транспортные организации 

специализирующиеся на грузовой и коммерческой 

работе транспорта; 

Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности 

Түлектердің негізгі кәсіби қызыметінің техникалық 

құрылымы көлік кәсіпорындарының ғмимаратындағы 

технологиялық үрдісткердің жұмысы және көлік 

қызыметін пайдаланушы өндірістік кәсіпорындар мен 

ұйымдар; тасымалдау үрдісінің есебімен реструктури-
зация жүйесімен көлікті басқару;. 

Предметом профессиональной деятельности 

выпускника является технические устройства и 

сооружения предприятий транспорта, технологические 

процессы их работы, промышленные предприятия и 

организации – пользователи услуг транспорта; 
логистические схемы перевозочного процесса с учетом 

реструктуризации системы управления транспортом. 

Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности 

Кәсіби қызмет түрлері: 

-ұйымдастырушылық -технологиялық; 

-өндірістік - басқарушылық; 

-есептік - жобалық; 

-сервистік - пайдаланушылық; 

Видами профессиональной деятельности могут быть: 

-организационно-технологическая; 

-производственно-управленческая; 

-расчетно-проектная; 

-сервисно-эксплуатационная; 

«Жүк және коммерциялық жұмысын басқару» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек 

міндеті  / По итогам обучения в рамках образовательной программы «Управление грузовой и коммерческой 

работой» выпускник должен 
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Білу: 
- жылжымалы құрамды пайдаланудың тиімділігін 

арттыру барысында тасымалдауды басқарудың негізгі 

қауыпсіздік әдістерін ұйымдастыру; 

- көлік және көлік жүйесінде негізгі ұғымдар; 
- көлік түрлерінің техника экономикалық сипаттама-

лары; 

- көлік түрлерінің жағдайы және жұмыс көрсеткіш-

тері; 

- көлік түрлерінің қазіргі жағдайы, өркендеуі және 

мәселелері; 

- әртүрлі көлік түрлерінің тиімділігі мен бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру жолдары; 

знать: 
- основы и задачи грузовой и коммерческой работы, 

технические средства грузовой и коммерческой 

работы; 

- прогрессивные способы организации перевозок в 
транспортных логистических системах, основы 

оперативного планирования перевозок; 

- специализацию подвижного состава и сферу его 

применения; 

- методы сохранения качества и сокращения потерь 

грузов при перевозке, основы эксплуатации 

технических средств транспорта, методы организации и 

правила перевозок скоропортящихся грузов по 

железным дорогам. 

Істей білу: 
- көлік объектілерінде жаңа әдістері пайдалану 

технологиясын енгізу; 

- көлік объектілерінің қызметін сараптау негізінде кө-

лік құралдарын тиімді пайдалануды ескере отырып, 

тасмалдау процессіне қызмет көрсету бойынша шұғыл 

жағдайда шешім қбылдау; 

- көлік жұмысын тиімді қамтамасыз етуде техника 

экономикалық есептеу шараларын орындау; 

уметь: 
- уметь использовать организацию грузовой и 

коммерческой работы на основе прогрессивной 

технологии, автоматизированные системы управления 
и комплексной механизации и автоматизации 

погрузочно-разгрузочных работ, пользоваться 

средствами вычислительной техники в условиях АСУ; 

- уметь анализировать и рассчитывать пропускную 

(перерабатывающую) способность элементов 

транспортной системы, анализировать и рассчитывать 

техническое оснащение пунктов взаимодействия; 

- уметь организовать эффективное производство 

погрузочно-разгрузочных работ складских операций на 

основе применения современных систем машин; 

- уметь разбираться в погрузочно-разгрузоч-ных 
работах на складах с применением средств 

механизации и автоматизации; 

иметь навыки: 
- әртүрлі көліктүрлері жүйесінде өзара әрекеттестігінде 

ағымдық және болашақтағы жоба жұмысы; 

- теміржолды басқаруда,жолаушылар тасымалдауда 

ғылыми- техниканың арқасында жаңа жетістіктерге 

жету; 

- жылжымалы құрамды пайдалану; 

- жолаушылар тасымалын ұйымдастырудағы озық 

әдістемелер; 
- көлік желісінің өткізгіштік және тасымалдау қабілетін 

дамыту және пайдалануды білу; 

иметь навыки: 
- иметь понятия о закономерностях формирования 

производительности средств механизации погрузочно-

разгрузочных работ; 

- иметь представление о единых технологических 

процессах обработки транспортных средств; 

- выбор вида транспорта и рациональное распределение 

ресурсов между взаимодействующими видами 

транспорта; 

- обосновывать режимы взаимодействия видов 
транспорта; выбирать транспортно – технологические 

схемы доставки грузов; 

- о технико-эксплуатационных характеристиках машин 

и средств механизаций; 
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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: 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 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: 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 жизнедеятельнос-ти. 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 
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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: 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: Әлеуметтік ғылымдар және басқару 

 

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 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-практической среды 
Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Социальные науки и менеджмент 
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ETD 1112 Экология және тұрақты даму 

 

Пререквизиттері: Мектеп курсы 
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Білім және түсіну Биосфера компонентерінің негізгі заңдылық-тарының 

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 

әрекетестігін тәжірибелік маңыздылығы. 

Оқыту нәтижесі: материалдар және экологиялық проблемалардың шешіміне арнал-ған 
тәжірибелердің нәтижелері қолдануға білу. ойлау мәдениетімен, қабылдауға қабілеттілік-пен ие 

болу, жалпылауға және хабар талдауына, мақсат орнатып қоюына және оның жетуі жолдарының 

таңдауына, замандас ғылым берік жайларының оқулық материал ұстауына қо-сулар 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 тагам технологиялары кафедрасы 

 

EUR 1112 Экология и устойчивое развитие 

 

Пререквизиты: Школьный курс 
Постреквизиты: 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 
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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. 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: Әлеуметтік ғылымдар және менеджмент 

 

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 
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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 жизненно-
практической среды. 

Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Социальные науки и менеджмент 

 

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. 

Краткое содержание курса: Основы разведения сельскохозяйственных животных.  Рост и развитие 
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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 

 

ZhKP 2207  Жылжымалы құрамның пайдалануы 

 

Пререквизиттері: Темiр жолдардың жалпы курсы 
Постреквизиттері: Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі  

Оқу мақсаты: Студенттің темір жол көлігі саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 

табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Жіктеу локомотивтер. Локомотивтердің техникалық сипаттамалары. 

Темір жол, әсіресе электр тарту электрлендіру. Т/Ж электрлендіру құрылымы. Электровоздар негізгі 

сериясы техникалық сипаттамалары. Негізгі және қосалқы жабдықтарды жобалау және 
орналастыру. Тепловоз тартуын даму. Негізгі және қосалқы жабдықтарды жобалау және 

орналастыру. Дизель пойыздар, автомотрисы, мотовоздар. 

Оқыту нәтижесі: Локомотивтер мен вагондардың негізгі түрлерін білу. Мақсаты бойынша 

жылжымалы құрамды таңдау білімді қолдану. Жылжымалы құрамды өндіру және жөндеу барысы 
туралы пікірлерін білдіру мүмкіндігі. Локомотивтер жұмыс істеуі үшін инно-вациялық 

технологиялар мен озық тәжірибені пайдалана білу; Кәсіби қызмет барысында қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды енгізуді және пайдалануға дайын болу. 
Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

EPS 2207  Эксплуатация подвижного состава 

Пререквизиты: Общий курс железных дорог 

Постреквизиты: Взаимодействие видов транспорта 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области 
железнодорожного транспорта. 

Краткое содержание курса: Классификация локомотивов. Технические характерис-тики 

локомотивов. Электрификация железных дорог и особенности электрической тяги. Структура 
электрификации Ж/Д. Техническая характеристика основных серий электровозов. Устройство и 

размещение основного и вспомогательного оборудования. Развитие тепловозной тяги. Устройство и 

размещение основного и вспомогательного оборудования. Дизельные  поезда, автомотрисы, 

мотовозы. 
Результаты обучения: Знание основных типов локомотивов и вагонов. Применение знаний при 

выборе подвижного состава по назначению. Умение выражать суждения по вопросам 
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технологического процесса производства и ремонта подвижного состава. Умение применять 
инновационные технологии и передовой опыт по эксплуатации локомотивов. Готовность внедрять и 

использовать современные информационные технологии в процессе профессиональной 

деятельности. 
Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

VVSh 2207  Вагондар, вагонның шаруашылығы 

 
Пререквизиттері: Темiр жолдардың жалпы курсы  

Постреквизиттері: Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі / 

Оқу мақсаты: Студенттің темір жол көлігі саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 
табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Темір жол көлігін дамыту тарихы. Вагон шаруашылы-ғы. Вагонның 

техникалық-экономикалық сипаттамалары. Вагон құрылғылары. Дөңгелек жұптары және ось қорап. 
Соғу - тартым жылжымалы құрам құрылғы. Тағайындау және тежегішті жіктеу. 

Оқыту нәтижесі: Өндіру және вагондарды жөндеу барысы туралы пікірін білдіруге арналған 

жылжымалы құрамның таңдауда автомобильдер қолдану негізгі түрлерін білу қабілеті. Поездардың 

жұмыс істеуі үшін инновациялық технологиялар мен озық тәжірибені пайдалана білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

VVH 2207  Вагоны, вагонное хозяйство 

 

Пререквизиты: Общий курс железных дорог 

Постреквизиты: Взаимодействие видов транспорта 
Цель изучения является овладение студентом теоретическими основами в области 

железнодорожного транспорта. 

Краткое содержание курса: История развития железнодорожного транспорта. Вагонное хозяйство. 
Технико-экономические характеристики вагонов. Устройство вагонов, Колесные пары и буксы. 

Ударно-тяговые устройства подвижного состава. Назначение и классификация тормозов. 

Результаты обучения: Знание основные типы вагонов применение знаний при выборе подвижного 
состава по назначению. Умение выражать суждения по вопросам технологического процесса 

производства и ремонта вагонов. Умение применять инновационные технологии и передовой опыт 

по эксплуатации вагонов. 

Руководитель программы: Савченко Е.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

SGIG 2208 Сызба геометриясы мен инженерлік графикасы  

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Темір жолдардың жобалауы мен, 
Оқу мақсаты: Сызба геометриясы пәні. Проекциялау әдістері. Сызба геометриясы курсының 

негізгі мақсаты. Монж эпюрасы. Түзулердің жіктелуі. Екі түзудің өзара орналасуы. Жазықтық. 

Жазықтықтағы нүкте мен түзу. Екі жазықтықтың өзара орналасуы. Айналу беттері. Көпбұрыштар. 

Қисық сызықтар.   
Курстың қысқаша мазмұны: Сызба геометриясы пәні. Проекциялау әдістері. Сызба геометриясы 

курсының негізгі мақсаты. Монж эпюрасы. Түзулердің жіктелуі. Екі түзудің өзара орналасуы. 

Жазықтық. Жазықтықтағы нүкте мен түзу. Екі жазықтықтың өзара орна-ласуы. Айналу беттері. 
Көпбұрыштар. Қисық сызықтар. Сызбаларды орындау үшін құрал-дар. КҚБЖ. Кескін. Көріністер, 

тіліктер, қималар, шығару элементтері. Аксонометриялық проекциялар. Жылжымалы, 

жылжымайтын біріктірулер. Бұйымдардың түрлері. Конструк-торлық құжаттардың түрлері мен 

жиынтығы. Бөлшектер өлшемдерін өлшеудің тәртібі. Бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің 
сызбаларын орындау ережелері. Құрастыру сызба-ларында позициялар нөмірлері мен өлшемдерді 

қою. 
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Оқыту нәтижесі: Шынайы дененің күрделі көлемдік-кеңістіктік құрылымын жазық-тыққа сауатты 
түсірудің ережелерін білуі. Кеңістіктік пішіндердің формасы мен өзара орна-ласуына байланысты 

есептерді шығару үшін білімін қолдануы. Автоматтандыру жүйелерін жобалау, технологиялық 

жарақтаудың тиімді құралдарын жобалау кезінде жобалық-графи-калық жұмыстарды орындау 
бойынша ойларын жеткізуі. Есепті шығаруда сызбаны түрлен-дірудің белгілі әдісін қолдана және 

түсіндіре алуы; кеңістіктік пішіндердің формасы мен өзара орналасуына байланысты есептерді 

шығару үшін графикалық әдісті қолдануы; сызба бойынша бөлшектің формасын анықтай алуы. 

КҚБЖ стандарттарының сызбалар мен сұлба-ларға қоятын талаптарын, проекциялау әдістерін, 
көріністерді құрудың жалпы ережелерін, шартты белгіленулерді салуды білуі. Технологиялық, 

конструкторлық, эстетикалық, эконо-микалық параметрлерді ескеріп, машиналар мен 

жабдықтардың жобаларын жасауда білім-дерін қолдана алуы. Пәнді оқу кезінде алған білімін 
жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытуда қолдана алуы. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Энергетика және машинажасау 
 

NGIG 2208 Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

Пререквизиты: Школьный курс 
Постреквизиты: Проектирование, строительство и реконструкция железных дорог 

Цель изучения. Приобрести прочные знания поначертательной и инженерной графике. 

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: Знать основы по выполнению инженерных чертежей, решение 
пространственных задач посредством плоскостного изображения, уметь осуществлять контроль 

подготовки чертёжно-конструкторских документов с учетом этических и правовых норм, 

совершенствовать навыков автоматизированной подготовки чертёжно-конструк-торских 
документов соответственно требованиям перспективного развития 

Руководитель программы: Ляховецкая Л.В. 

Кафедра: Энергетика и машиностроение 

 

МG 2208 Машиналық  графика 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Теміржол қайта құру  

Оқу мақсаты: Машина кесте бойынша мықты білімдер алу керек. 

Курстың қысқаша мазмұны: Сызбаларды орындау үшін құралдар. КҚБЖ. Кескін. Көріністер, 
тіліктер, қималар, шығару элементтері. Аксонометриялық проекциялар. Жылж-малы, 

жылжымайтын біріктірулер. Бұйымдардың түрлері. Конструкторлық құжаттардың түрлері мен 

жиынтығы. Бөлшектер өлшемдерін өлшеудің тәртібі. Бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің 
сызбаларын орындау ережелері. Құрастыру сызбаларында позициялар нөмір-лері мен өлшемдерді 

қою. 

Оқыту нәтижесі: КҚБЖ стандарттарының сызбалар мен сұлбаларға қоятын талапта-рын, 

проекциялау әдістерін, көріністерді құрудың жалпы ережелерін, шартты белгіленулерді салуды 
білуі. Технологиялық, конструкторлық, эстетикалық, экономикалық параметрлерді ескеріп, 

машиналар мен жабдықтардың жобаларын жасауда білімдерін қолдана алуы. Пәнді оқу кезінде 

алған білімін жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытуда қолдана алуы. 
Руководитель программы: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Энергетика және машинажасау 

 

MG 2208 Машинная графика 

 

Пререквизиты: Школьный курс 



 

Элективті пәндер каталогы                                                                                    
Каталог элективных дисциплин 

 

 161 

Постреквизиты: Реконструкция железных дорог 
Цель изучения. Приобрести прочные знания по машинной графике. 

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: Знать осны выполнения инженерных чертежей, решение пространственных 

задач посредством плоскостного изображения, уметь высказывать мотивированное заключение об 
оформления изображения изделия на чертеже, осуществлять контроль подготовки чертёжно-

конструкторских документов с учетом этических и правовых норм, совершенствовать навыки 

автоматизированной подготовки чертёжно-конструкторских документов соответственно 
требованиям перспективного развития. 

Руководитель программы: Ляховецкая Л.В. 

Кафедра: Энергетика и машиностроение 

 

ZhPK 2209  Жолдарды пайдалану және құрылғысы 

 

Пререквизиттері: Темiр жолдардың жалпы курсы 
Постреквизиттері: Темір жолдардың жобалауы мен іздестіруі 

Оқу мақсаты: Студенттің жобалау және темір жолдарын салу саласындағы теориялық негіздерімен 

меңгеру болып табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Жолдың үстіңгі құрылысы, жолдың үстіңгі қабаты құ-рылымының 

прогрессивті, жобалау және құрылғы рельс жолтабан, әкету жолдары, біріктіру және кесіп өту 

жолдары. Жер төсемі. Пойыздардың қозғалыстары жылдамдықтары және жо-лына олардың ықпал. 

Пайдалану және жолдары жөндеу негіздері. Қар мен су жырып кеткен қорғау жолдары. 
Оқыту нәтижесі: Жол және жол шаруашылығы жұмысының мақсаты мен негіздерін білуі, жол 

құрылғылары мен пайдалануды тасымалдау процесі үшін қолдануы. Зерделенетін пәннің теориялық 

негіздерін өндірістік жағдайда қолдана білуі, жолды пайдалану мәселелері бойынша пікірін жеткізе 
алуы. Озық тәжірибелер негізінде жолдың ағымдағы күйін ұйымдастыра білуі. Алған білімдерін 

практикада, тасымалдау процесінің технологиялық негіздерін жаңа контекстіде қолдана алуы.  

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

UEP 2209  Устройство и эксплуатация пути 

 
Пререквизиты: Общий курс железных дорог 

Постреквизиты: Проектирование, строительство и реконструкция железных дорог 

Цель изучения является овладение студентом теоретическими основами в области проектированя и 
строительства железных дорог. 

Краткое содержание курса: Верхнее строение пути, прогрессивные конструкции верхнего 

строения пути, проектирование и устройство рельсовой колеи, угон пути, соединение и пересечение 
путей. Земляное полотно Скорости движения поездов и влияние их на путь. Основы эксплуатации и 

ремонт пути. Защита пути от снега и размывов.   

Результаты обучения Знание основ и задач работы пути и путевого хозяйства приме-нение 

устройства и эксплуатации пути для перевозочного процесса. Уметь использовать теоретические 
основы изучаемой дисциплины в производственных условиях, выражать суждения по вопросам 

эксплуатации пути. Умение организовать текущее содержание пути на основе передового опыта. 

Умение применять знания на практике  технологических основ перевозочного процесса в новом 
контексте. 

Руководитель программы: Жабаев К.К. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ZhZhSh 2209  Жол және жол шаруашылығы 
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Пререквизиттері: Темiр жолдардың жалпы курсы 
Постреквизиттері: Темір жолдардың жобалауы мен іздестіруі 

Оқу мақсаты: Студенттің жобалау және темір жолдарын салу саласындағы теориялық негіздерімен 

меңгеру болып табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Жіктелуі бағыттамалы бұрмалар мен бітеу қиылыстар-ды, түрлері 

рельстік бекіткіштердің, жоғарғы және төменгі құрылыстар жолдары, темір жол құрылғылар төсемі 

зерттелеу. 

Оқыту нәтижесі: Жіктелуі бағыттамалы бұрмалар мен бітеу қиылыстарды, түрлері рельстік 
бекіткіштердің, жоғарғы және төменгі құрылыстар жолдары, темір жол құрылғылар  төсемі білуге.  

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

PPH 2209 Путь и путевое хозяйство 

 
Пререквизиты: Общий курс железных дорог 

Постреквизиты: Проектирование, строительство и реконструкция железных дорог 

Цель изучения является овладение студентом теоретическими основами в области проектированя и 

строительства железных дорог. 
Краткое содержание курса: Изучение устройства железнодорожного земляного полотна, верхнего 

и нижнего строения пути, типы рельсовых креплений, классификация стрелочных переводов и 

глухих пересечений.  
Результаты обучения Знать устройства железнодорожного земляного полотна, верхнего и нижнего 

строения пути, типы рельсовых креплений, классификация стрелочных переводов и глухих 

пересечений. 

Руководитель программы: Жабаев К.К. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TKS 2210 Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар 

 

Пререквизиттер: Көшбасшылықтың негіздері және кәсіпкерлік  

Постреквизиттер: Персоналды басқару 
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 юнит-экономикасы 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-ангелдержәне 

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: Основы лидерства и предпринимательство 

Постреквизиты: Управление персоналом 
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. Составлениеуникального Ценностного Предложения каждому 

сегменту. CustomerDevelopment. 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: основытехпренёрского 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 

 

ZhМ 2210 Жобалық менеджмент 

 

Пререквизеттері: Кәсіпкерлік қызмет 

Постреквизиттері: Кәсіпорын менеджменті 
Оқу мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті жобаларды басқарудын технологияларын 

қолдану және ӛмір 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: Джабасова Ж.Г.  
Кафедра: Экономика және менеджмент 

 

PM 2210 Проектный менеджмент 

 

Пререквизиты: Предпринимательская деятельность  

Постреквизиты: Менеджмент предприятия 

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 
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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 

 

 

KL 2212 Көлiк логистикасы 

 

Пререквизиттері: Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару  
Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдартыру  

Оқу мақсаты: Көліктік-логистикалық инфрақұрылымның элементтерін тиімді қолдануға оқыту. 

Тауарағындары қозғалысының тиімді сұлбаларын құру қабілетін қалыптастыру. Дамыған 
логистикалық жүйелер мен жүктерді жеткізу модельдерінің теориялық негіздерін қолдануы және 

олардың тасымалдауға әсерін білуі.  

Курстың қысқаша мазмұны: Логистика негізгі ережелері. Көлік логистикасы әсері. Көлiк 

кәсiпорындарын саясат және олардыңның қызметiнiң мiнезiне өзгерiс. Жаңа логис-тикалық жүк 
жинау және тарату жүйелері. Тербелістер қозғалысы өлшемдері. Белгiлi деңгей-дегi жылжымалы 

құрамның санын қолдау. Ағын шамасына лайықтау жағдайында тасымал-даулардың азаюы. Толық 

емес ақпараттың жанында қызмет көрсету. 
Оқыту нәтижесі: Көліктік логистика негіздері мен міндеттерін білу. Тасымалдау про-цесінің 

ұйымдастыру үшін көлік логистикасын пайдалану. Логистика мәселелері бойынша пікір білдіру 

мүмкіндігі. Үздік тәжірибе негізінде жүк және жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру қабілеті. 
Жаңа контексте тасымалдау процесінің технологиялық негіздерін бі-лімдерін өзгертуге қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TL 2212 Транспортная логистика 

 

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением 
Постреквизиты: Организация грузовой и коммерческой работы 

Цель изучения. Является обучение рациональному использованию элементов транспортно-

логистической инфраструктуры, прививание навыков создания рациональных схем движения 
товаропотоков, использования теоретических основ прогрессивных логистических систем и 

моделей поставок грузов и их влияние на перевозки. 

Краткое содержание курса: Основные положения логистики. Влияние логистики на транспорт. 

Политика транспортных предприятий и изменения в характер их деятельности. Новые 
логистические системы сбора и распределения грузов. Колебания размеров движения. Поддержание 

числа подвижного состава на определенном уровне. Уменьшение перевозок.  

Результаты обучения: Знать основы и задачи транспортной логистикиф; применять транспортную 
логистикуи для организации перевозочного процесса; уметь выражать  суждения по вопросам 

логистики; уметь организовать перевозку грузов и пассажиров на основе передового опыта; уметь 

модифицировать знания технологических основ перевозочного процесса в новом контексте. 

Руководитель программы: Козлова М.Ф. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 
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MMT 2212 Мульти модалді тасымалдар 
 

Пререквизиттері: Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдартыру 

Оқу мақсаты: Көліктік-логистикалық инфрақұрылымның элементтерін тиімді қолдануға оқыту. 

Тауарағындары қозғалысының тиімді сұлбаларын құру қабілетін қалыптастыру. Дамыған 

логистикалық жүйелер мен жүктерді жеткізу модельдерінің теориялық негіздерін қолдануы және 

олардың тасымалдауға әсерін білуі.  
Курстың қысқаша мазмұны: Мультимодальды тасымалдаулар қызметінің негізгі ұстанымдарын, 

ерекшеліктерін, шарттары мен даму бағыттары. Шетелде мультимодальды тасымалдаулар 

дамуының қолданыстағы модельдері (бенч Марк-анализ). Мультимодальды тасымалдаулардың 
Қазақстан Республикасында дамытудың мүмкіндіктері мен келешегі. Қазақстан Республикасында 

мультимодальды тасымалдауларды дамыту бойынша ұсыныс-тар. ҚР көлік желісінде 

мультимодальды тасымалдауларды ұйымдастыру мен бағыттарын таңдау бойынша әдістемелік 
ұсыныстар. 

Оқыту нәтижесі: Студент міндетті пән аяқталғаннан кейін: Мультимодальды тасы-малдаулардың 

күйі мен даму келешегін білуі. Жүктерді жеткізудің мультимодальды тізбе-гінің қызмет ету 

ұстанымдары мен шарттарын білуі. Оқылатын пәннің теориялық негіздерін өндіріс жағдайында 
қолдана алуы. Мультимодальды тасымалдаулар қызметінің негізгі ұста-нымдарын, ерекшеліктерін, 

шарттары мен даму бағыттарын жасау қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

MMP 2212 Мульти модальные перевозки 

 
Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Организация грузовой и коммерческой работы 

Цель изучения: Является обучение рациональному использованию элементов транспортно-
логистической инфраструктуры, прививание навыков создания рациональных схем движения 

товаропотоков, использования теоретических основ прогрессивных логистических систем и 

моделей поставок грузов и их влияние на перевозки. 
Краткое содержание курса: Основные принципы функционирования, особенности, условия и 

направления развития мультимодальных перевозок. Существующие модели развития 

мультимодальных перевозок за рубежом (бенчмарк-анализ). Потенциал и перспективы развития 

мульти-модальных перевозок в Республике Казахстан. Рекомендации по развитию 
мультимодальных перевозок в Республике Казахстан. Методические рекомендации по выбору 

направления и организации мультимодальных перевозок на транспортной сети РК. Отечественные 

модели развития мультимодальных перевозок. 
Результаты обучения:По окончании изучения дисциплины обучающийся должен:  знать состояние 

и перспективы развития мультимодальных перевозок с целью повышения эффективности и 

конкурентоспособности транспортного комплекса Республики Казахстан; принципов и условия 
функционирования мультимодальных цепей поставок грузов. уметь: использовать теоретические 

основы изучаемой дисциплины в производственных условиях; разрабатывать основные принципы 

функционирования, особенности, условия  и направления развития  мультимодальных перевозок.  

Руководитель программы: Шевцова А.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

KTPZhT 2213 Коммерциялық тексеру пунктінің  жұмыс технологиясы 

 

Пререквизиттері: Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару  

Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмысты басқару  

Оқу мақсаты: Студенттің коммерциялық тексеру темір жол көлігі саласындағы тео-риялық 
негіздерімен меңгеру болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тасымалдауды жоспарлау: жіберушілерден жүктерге және жүкке 
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тасымалдауға қабылдау және олардың алушыларына беру; құжаттармен тасы-малдаулардың 
ресімдеуі; сақтау алушыларға беру дейін багажды мен жүктер келген; ережелер мен көлік және 

олардың жүзеге асырылуын бақылау шарттарын әзірлеу; тиеу-түсіру жұмыстарының 

механизациясы; таразы мен тоңазытқыш шаруашылықтары, қойма пайдалану; кестесі вагон 
коммерциялық тексеру көліктік-экспедициялық қызмет көрсету, жалға алу және шарттық ісі; 

тарифтер мен тасымалдау үшін есеп айырысу. 

Оқыту нәтижесі: Көлік ағындарын қалыптастыру бойынша жұмыс білімді қолдану. Өндірістік 

ортаға зерттеу субъектілерінің теориялық негіздерін қолдана білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TRPKO 2213  Технология работы пункта коммерческого осмотра 

 

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением 
Постреквизиты: Управление грузовой и коммерческой работой 

Цель изучения. подготовка кадров к профессиональной деятельности в области грузовой и 

коммерческой работы и экспедирования 

Краткое содержание курса: Общие положения. Технология грузовой и коммерческой работы на 
станции отправления. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций в пути 

следования. Технология грузовой и коммерческой работы на станции назначения. Организация 

коммерческого осмотра поездов. Перечень коммерческих неисправностей вагонов и  грузов. 
Порядок устранения коммерческих неисправностей в поездах.  Рекомендации по устранению 

коммерческих неисправностей с отцепкой вагонов от поездов. Оснащение ПКО оборудованием, 

инструментами и приспособлениями для осмотра поездов. Общие требования техники безопасности 

и производственной санитарии при коммерческом осмотре поездов. Порядок разработки, 
согласования и утверждения технологических процессов работы ПКО. Современные системы 

коммерческого осмотра вагонов. Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и 

вагонов АС КОПВ 
Результаты обучения: Знать основные положения о пункте коммерческого осмотра; 

автоматизированную систему коммерческого осмотра поездов и вагонов АСКО-ПВ; технологию 

выполнения грузовых и коммерческих операций в пути следования. Уметь определять  показатели 
работы железнодорожных объектов; организовать коммерческий осмотр поездов, с учетом 

оснащения пункта коммерческого осмотра современными техническими средствами и применения 

новой технологии. 

Руководитель программы: Козлова М.Ф. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ZhTK 2213  Жұмыс технологиясының қабылдау-тапсыру операциялары 
 

Пререквизиттері: Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмысты басқару 
Оқу мақсаты: Студенттің темір жол көлігі және функцияларын қабылдау-тапсыру операцияларын 

саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Теория мәселелері құрылу білімді студент-бака-лаврлар, қабылдау-

тапсыру операцияларын және принциптерін қолдану, жағдайын бақылау және есепке алу жүйелерін 
процестерді қалыптастыру жүктерді тасымалдау және сақтау. 

Оқыту нәтижесі: Қабылдап-тапсыру оталарының уақыт нормаларын білу. Жұмыс іс-теу білу 

вагондар өткізу үшін сияқты құжаттамамен, солай қабылдау үшін олардың жолдары. Вагондарға 
наразылықтардың шығаруы жарамды жүктер жүк тиеу үшін. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TRPO 2213  Технология работы приемосдаточных операций 
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Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением 
Постреквизиты: Управление грузовой и коммерческой работы  

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области 

железнодорожного транспорта и функций приемосдаточных операций. 
Краткое содержание курса: формирование знаний студентов-бакалавров в вопросах теории, 

принципов построения и функционирования приемо-сдаточных операций, условий применения 

систем контроля и учета процессов транспортирования и хранения грузов. 

Результаты обучения: Знать нормы времени на приемосдаточные операции. Уметь работать с 
документацией как для сдачи вагонов, так и для приема их дорогой. Выставлять претензии вагонам 

годными для погрузки грузов. 

Руководитель программы: Шевцова А.А. 
Кафедра:Транспорт и сервис 

 

KK 2214 Көлiк құралдары 

 

Пререквизеттері: Жылжымалы құрамның пайдалануы  

Постреквизиттері: Пойыздардың тартуы 

Оқу мақсаты: Студенттің көлiк құралдары саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 
табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Түрлері және жер көлік құралдарын жіктеу. Көлік құ-ралдары 

авиация және теңіз көлігі. Жылу іштен жану қозғалтқыштарының диаграммалары мен принциптері. 
Жіктеу және қозғалтқыштың негізгі сипаттамалары. Көлік құралдарын қуат беру жүйелерi. Көлік 

құралдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету. 

Оқыту нәтижесі: Қазіргі заманғы көлік құралдарын жіктеу және олардың жобалау негізгі бөлігін 

біл. Көлiк құралдарын пайдалану жай-күйін білу. Жіктеуді және сәйкестен-діруді темір жол 
жылжымалы құрамдарын және автокөлік құралдарын индекстеуді білу. Кәсіби жұмысына 

технологияларды жиі өзгеруіне шарлау мүмкіндігіне ие болу үшін. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра:Көлік және сервис 

 

TS 2214 Транспортные средства 

 

Пререквизиты: Эксплуатация подвижного состава 

Постреквизиты: Тяга поездов 

Цель изучения является овладение студентом теоретическими основами в области транспортных 
средств. 

Краткое содержание курса: Виды и классификация транспортных средств наземного транспорта. 

Транспортные средства авиационного и морского транспорта. Схемы и принципы работы тепловых 
двигателей внутреннего сгорания.  Классификация и основные характеристики ДВС. Системы 

передач мощности транспортных средств. Эксплуатация и техническое обслуживание 

транспортных средств. 
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать класси-фикацию 

современных транспортных средств и основные их конструктивные части. Знать состояние 

эксплуатации транспортных средств. Знать классификацию и обозначение железнодорожного 

подвижного состава, и индексацию автомобильного подвижного состава. Уметь ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 
 

KT 2214 Көлік технологиясы 

 

Пререквизеттері: Жылжымалы құрамның пайдалануы  
Постреквизиттері: Пойыздардың тартуы 

Оқу мақсаты: Студенттің көлiк құралдары саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 



 

Элективті пәндер каталогы                                                                                    
Каталог элективных дисциплин 

 

 168 

табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Инженерлік көлік бағдарламалық қамтамасыз ету тиімділігін 

негіздері. Көлік технологиясы техникалық пайдалану стандарттарын анықтау әдістері. Жұмысқа 

қабілетті көлік пен көлік техникасын диагностикалау. Көлік жабдығы жүйесін техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу. Жалпы сипаттамасы көлік техникасын тиімділігін қамтамасыз ету үшін 

процестерді технологиялық нысандарды өнімділігі мен өткізу қабілеті қалыптастыру 

заңдылықтары. технологиялық қызмет ұйымының техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Көлік 

техникасын инженерлік-техникалық қызмет көрсету және оның құрылымы ресурстары. 
Оқыту нәтижесі: Пайдалануға көлік техникасын физикалық табиғаты мен заңдылық-тары білу; 

Техникалық қызмет көрсету технологиясын ұтымды ұйымдастыру жүйесін білу; Көлік техникасын 

техникалық пайдалану стандарттарын анықтау әдістерін білу. Көлік тех-никасын тиімділігін 
қамтамасыз ету үшін әдістерді пайдалану. Көлік техникасын техникалық пайдалану ережесінің 

анықтаудың әдістерін қолдану. Көлік техникасын кешенді техникалық қызмет көрсету қызметін 

бағалаудың әдіснамасын қолдана білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

TT 2214 Транспортная техника 

 

Пререквизиты: Эксплуатация подвижного состава 

Постреквизиты: Тяга поездов 
Цель изучения. является овладение студентом теоретическими основами в области транспортных 

средств. 

Краткое содержание курса: Основы обеспечения работоспособности транспортной техники. 

Методы определения нормативов технической эксплуатации транспорной техники. 
Информационное обеспечение работоспососбности и диагностики транспортной техники. Система 

технического обслуживания и ремонта транспортной техники. Общая характерис-тика 

технлогических процессов обеспечения работоспособности транспортной техники. Закономерности 
формирования производительности и пропускной способности средств обс-луживания. 

Организация технического обслуживания и ремонта технологического обслуживания. Структура и 

ресурсы инженерно-технической службы транспортной техники. 
Результаты обучения: Знание физической сущности и закономерности транспортной техники в 

процессе эксплуатации; Знание системы организации рациональной технологии технического 

обслуживания; Знание методик определения нормативов технической эксплуатации транспортной 

техники. Применение методов обеспечения работоспособности транспортной техники; Методов 
определения нормативов технической эксплуатации транспортной техники; Умение применять 

методики оценки комплексных показателей текущего ремонта транспортной техники. 

Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

TZhKZ 3217 Темір жол көліктің заңы 
 

Пререквизиттері: Темір жол көлігі туралы нұсқаулар 

 Постреквизиттері: Жүкті тасымалдау ережелері 

Оқу мақсаты: Студенттің көліктік құқық және заңдар теміржол көлігі саласындағы теориялық 
негіздерімен меңгеру болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Темір жол көлігіндегі басқару. Жер және қорғалатын аймақтар 

мұқтажы үшін темір жол көлігі. Темір жол көлігі қызметкерлерінің еңбек қатынас-тарын реттеу 
ерекшеліктері. Қозғалыс қауіпсіздігін, жүктер мен объектілерді күзету, темір жол көлігі, ерекше 

жағдайларда жұмысты ұйымдастыру. Жүк тасымалдауды ұйымдастыру. Кiрме жолдарға. Пошта 

жөнелтілімдерін және  жүк-багажды, багажды, жолаушыларды тасымалдау. Тасымалдауға 

туындайтын міндеттемелер үшін жауапкершілік. Актілер, кінә қою, талап қою. 
Оқыту нәтижесі: Құқықтың негізгі ережелерін білу. Тасымалдау бойынша заң мақалалар қолдана 

білу. Белгілі бір жағдайда заң мақалалары қолдана білу. 
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Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

ZZhT 3217 Закон железнодорожного транспорта 

 

Пререквизиты: Инструкции на железнодорожном транспорте 

Постреквизиты: Правила перевозок грузов 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области транспортного 
права и законно ЖД транспорта. 

Краткое содержание курса: Управление на железнодорожном транспорте. Земли и охранные зоны 

для нужд железнодорожного транспорта. Особенности регулирования трудовых отношений 
работников железнодорожного транспорта. Безопасность движения, охрана грузов и объектов 

железнодорожного транспорта, организация работы в особых условиях. Организация перевозки 

груза. Подъездные пути. Перевозка пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений. 
Ответственность по обязательствам, вытекающим из перевозки. Акты, претензии, иски.  

Результаты обучения: Знать основные положения закона. Уметь применять статьи закона по 

перевозке. Уметь применять статьи закона к определенной ситуации. 

Руководитель программы: Шевцова А.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TZhKTB 3217 Темір жол көліктің тарифті басқарулары 
 

Пререквизиттері: Темір жол көлігі туралы нұсқаулар 

Постреквизиттері: Жүкті тасымалдау ережелері 

Оқу мақсаты: Студенттің көліктік құқық саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 
табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Барлық атаудағы тарифтік нұсқаулардың зерттеу және оларды 

пайдалану ережелері. 
Оқыту нәтижесі: Тарифтік қашықтықты есептеу, тарифтік схемаларымен пайдалана білуі. 

Тарифтік басшылықтың нөмірі анықтай және оның тағайындау білу. Тарифті басқа-рулар 

таңдаудың немесе факторлар білу үшін қолдану. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TRZhT 3217 Тарифные руководства железнодорожного транспорта 

 

Пререквизиты: Инструкции на железнодорожном транспорте 

Постреквизиты: Правила перевозок грузов 
Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области транспортного 

права. 

Краткое содержание курса: Изучение тарифных руководств всех наименований, и правила их 
использования. 

Результаты обучения Уметь пользоваться тарифными схемами, рассчитать тарифное расстояние. 

Уметь определять номер тарифного руководства и его назначение. Знать факторы для применения 

или выбора тарифного руководства. 
Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ZhTTZhTM 3303  Жүктi тиеу-түсiру жұмыстарының технология және механикаландыруы 

 

Пререквизиттері: Жоғары математика, физика, сызба геометриясы және инженерлiк графика. 

Постреквизиттері: Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, көлiк ло-гистика 
Оқу мақсаты: Студенттің тиеу – түсіру құрылғылары саласындағы теориялық негіздерімен 

меңгеру болып табылады. 
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Курстың қысқаша мазмұны: Тиеу-түсiру және қойма операцияларының техноло-гиясы мен 
механикаландырудың ұғымдарын анықтау. Өндірістік процестердің технология-сы мен 

механикаландырудың маңызы – техникалық даму мен біздің қоғамның материал-дық-техникалық 

базасын құрудың негізі ретінде. 
Оқыту нәтижесі: Көлікте тиеу және түсіру жұмыстарын ұйымдастыру негіздерін бі-луі. Қойма 

операцияларын жетілдіру әдістерін қолдану. Қойма операциялары мен механика-ландыру 

құралдарының өзара әрекеттесу технологиясын ұйымдастыру қабілеті. Тиеу-түсіру және қоймалық 

операцияларды кешенді механикаландыру мен автоматтандыру сұлбаларын жасау қабілеті. 
Тасымалдау процесін механикаландыру мен автоматтандыруға мүмкіндік бе-ретін қоймалық 

операциялар өндірісін ұйымдастыру қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

ZhPK 2209  Жолдарды пайдалану және құрылғысы 
 

Пререквизиттері: Темiр жолдардың жалпы курсы 

Постреквизиттері: Темір жолдардың жобалауы мен іздестіруі 

Оқу мақсаты: Студенттің жобалау және темір жолдарын салу саласындағы теориялық негіздерімен 
меңгеру болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жолдың үстіңгі құрылысы, жолдың үстіңгі қабаты құ-рылымының 

прогрессивті, жобалау және құрылғы рельс жолтабан, әкету жолдары, біріктіру және кесіп өту 
жолдары. Жер төсемі. Пойыздардың қозғалыстары жылдамдықтары және жо-лына олардың ықпал. 

Пайдалану және жолдары жөндеу негіздері. Қар мен су жырып кеткен қорғау жолдары. 

Оқыту нәтижесі: Жол және жол шаруашылығы жұмысының мақсаты мен негіздерін білуі, жол 

құрылғылары мен пайдалануды тасымалдау процесі үшін қолдануы. Зерделенетін пәннің теориялық 
негіздерін өндірістік жағдайда қолдана білуі, жолды пайдалану мәселелері бойынша пікірін жеткізе 

алуы. Озық тәжірибелер негізінде жолдың ағымдағы күйін ұйымдастыра білуі. Алған білімдерін 

практикада, тасымалдау процесінің технологиялық негіздерін жаңа контекстіде қолдана алуы.  
Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

UEP 2209  Устройство и эксплуатация пути 

 

Пререквизиты: Общий курс железных дорог 

Постреквизиты: Проектирование, строительство и реконструкция железных дорог 

Цель изучения является овладение студентом теоретическими основами в области проектированя и 

строительства железных дорог. 

Краткое содержание курса: Верхнее строение пути, прогрессивные конструкции верхнего 
строения пути, проектирование и устройство рельсовой колеи, угон пути, соединение и пересечение 

путей. Земляное полотно Скорости движения поездов и влияние их на путь. Основы эксплуатации и 

ремонт пути. Защита пути от снега и размывов.   
Результаты обучения Знание основ и задач работы пути и путевого хозяйства приме-нение 

устройства и эксплуатации пути для перевозочного процесса. Уметь использовать теоретические 

основы изучаемой дисциплины в производственных условиях, выражать суждения по вопросам 

эксплуатации пути. Умение организовать текущее содержание пути на основе передового опыта. 
Умение применять знания на практике  технологических основ перевозочного процесса в новом 

контексте. 

Руководитель программы: Жабаев К.К. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ZhZhSh 2209  Жол және жол шаруашылығы 

 
Пререквизиттері: Темiр жолдардың жалпы курсы 

Постреквизиттері: Темір жолдардың жобалауы мен іздестіруі 
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Оқу мақсаты: Студенттің жобалау және темір жолдарын салу саласындағы теориялық негіздерімен 
меңгеру болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жіктелуі бағыттамалы бұрмалар мен бітеу қиылыстар-ды, түрлері 

рельстік бекіткіштердің, жоғарғы және төменгі құрылыстар жолдары, темір жол құрылғылар төсемі 
зерттелеу. 

Оқыту нәтижесі: Жіктелуі бағыттамалы бұрмалар мен бітеу қиылыстарды, түрлері рельстік 

бекіткіштердің, жоғарғы және төменгі құрылыстар жолдары, темір жол құрылғылар  төсемі білуге. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

PPH 2209 Путь и путевое хозяйство 

 
Пререквизиты: Общий курс железных дорог 

Постреквизиты: Проектирование, строительство и реконструкция железных дорог 

Цель изучения является овладение студентом теоретическими основами в области проектированя и 
строительства железных дорог. 

Краткое содержание курса: Изучение устройства железнодорожного земляного полотна, верхнего 

и нижнего строения пути, типы рельсовых креплений, классификация стрелочных переводов и 

глухих пересечений.  
Результаты обучения Знать устройства железнодорожного земляного полотна, верхнего и нижнего 

строения пути, типы рельсовых креплений, классификация стрелочных переводов и глухих 

пересечений. 
Руководитель программы: Жабаев К.К. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

KTU 3219  Көліктік тасымалдауды ұйымдастыру 

 

Пререквизеттері: Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі  

 Постреквизиттері: Жүкті тасымалдау ережелері  
Оқу мақсаты: Көлік техникасы құралдарымен (автомобиль, теміржол, әуе, су және құбыржол) 

тасымалдау процесін ұйымдастыру технологиясы мен техникалық пайдалану негіздерін игеруі. 

Көлік техникасының тарту және пайдаланушылық сипаттамаларын анықтау бойынша негізгі 
бағыттарды білуі. Жүктер мен жолаушыларды тасымалдау дамытудың негізгі бағыттары. Көлік 

құралдары техникалық-пайдалану көрсеткіштері. 

Курстың қысқаша мазмұны: Көліктік техника құралдарымен технология бойынша тасымалдау 

үдерісін ұйымдастыру мен техникалық пайдалану негіздерін меңгеру (автокө-ліктік, темір жолдық, 
әуе, су және құбыр). Көлік техникасының пайдалану сипаттамалары-ның және тарту негізгі 

бағыттарын анықтау. Жүк және жолаушылар тасымалының дамыту-дың негізгі бағыттары. Көлік 

құралдарын техникалық және пайдалану жұмыс көрсеткіштері. 
Оқыту нәтижесі: Студент міндетті пән аяқталғаннан кейін: 

- Заманауи көлік құралдарын жіктеу және олардың жобалау негізгі бөлігін білу; 

- Темір жол және автомобиль көлігі құрылымын білу; 
- Негізгі мақсаттары мен көлік құралдарын бағыттарын білу; 

- Көлік саласында инженерлік зерттеудің негізгі әдістерін білуі; 

- Көлік құралдарын негізгі бөліктерінің мақсатын түсінуі; 

- Ойлау өз мәдениеті, жалпылау, талдау, ақпаратты қабылдау қабілеті, мақсаттарды қою және оны 
шешу жолдарын таңдау; 

- Көлік техникасын тарту және энергетикалық сипаттамаларын өзгерту туралы әр түрлі 

факторлардың әсерін бағалау қабілеті; 
- Заманауи технологиялар мен жабдықтарды пайдалану мүмкіндігі; 

- Пәндерді дамыту үшін көлік техника саласындағы арнайы білім қолдана білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

OTP 3219  Организация транспортных перевозок 
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Пререквизиты: Взаимодействие видов транспорта 

Постреквизиты:  Правила перевозок грузов, Жүкті тасымалдау ережелері 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами по организации 
транспортных перевозок. 

Краткое содержание курса: Освоение основ технической эксплуатации и технологии организации 

перевозочного процесса средствами транспортной техники (автомобильного, железнодорожного, 

воздушного, водного и трубопроводного). Основные направления по определению тяговых и 
эксплуатационных характеристик транспортной техники. Основные направления развития 

перевозок грузов и пассажиров. Технико-эксплуатационные показатели работы транспортных 

средств. 
Результаты обучения:По окончании изучения дисциплины обучающийся должен: 

-знать классификацию современных транспортных средств и основных их конструктивных частей; 

- знать структуру железнодорожного и автомобильного транспорта; 
- знать основные задачи и направленияя работы транспортных средств; 

- знать основные методики инженерных изысканий в транспортной отрасли; 

- понимать назначение основных частей транспортных средств 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её решения; 

- уметь оценивать влияние различных факторов на изменение тяговых и энергетических 

характеристик транспортной техники; 
- уметь эксплуатировать современную технику и оборудование; 

- уметь использовать специализированные знания в области транспортной техники для освоения 

дисциплин (в соответствии с профилем подготовки). 

Руководитель программы: Балаклейский С.П. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AT 3219  Автокөлік тасымалдаулар 

 

Пререквизеттері: Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі 

Постреквизиттері: Көлiк құралдары, 
Оқу мақсаты: Студенттің ұйымдастыру және автомобиль көлігі саласындағы теориялық 

негіздерімен меңгеру болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тауарларды тасымалдау кезінде ұғымдар мен келеше-гі. Көлік 

талдау түрлері. Жүк тасымалдау үшін автокөлік құралдарын түрін таңдаңыз. Көлік процесінің 
элементтері. тасымалдау технологиясының тиімділігі. Автокөлік кәсіпорыны жә-не ұйымдастыру. 

Транспорт құралдарының классификациясы. Автокөлік тасымалдау түсіні-гі. Белгілі бір белгі 

бойынша тасымалдау айырмашылықтары. Жылжымалы құрамның пайда-лану сапасының. 
Жылжымалы құрамның парк көрсеткіштері. Жылжымалы құрамның әзірленуі. 

Оқыту нәтижесі: Логикалық дұрыс дәлелдеуі және анықтау, ауызша және жазбаша тілін сөйлем 

құру қабілеті; 
Экологиялық салдарын қолдануын ескере отырып көлік құралдарын тандай алуға дайын болу; 

Қабілеті,толеранттылық,әлеуметтік бейімдеу қабілеті, ұжымда жұмыс істей білу, адамдарды 

басқару мен басшылық нұсқауларына бағыну; 

Ұжымда және командада, әріптестермен, коллегаларымен, басшылармен және клиет-термен тиімді 
қарым-қатынаста жұмыс істеу; 

Қазіргі әлемде ынтымақтасуға және қарым-қатынас жасау қабілеті; 

жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша өз пікірлерін әсерінен қайта қарау дайындығы, сондай – ақ 
әңгімелесуші көзқарасын ескеру және қабылдау қабілеті; 

Техникалық және ғылыми әдебиеттерін талдау, оқу алу қабілетін меңгеру; 

Өздігінен жаңа көлік құралы конструкциясының игеру мен олардын техникалық деңгейін бағалау 

қабілеті; 
Көлік инфрақұрылымдық технологияларынды дайындау кезінде жобаларға қатысты ақпараттық 

технологияларды пайдалануға дайын болу 
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Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра:Көлік және сервис 

 

АР 3219  Автомобильные перевозки 
 

Пререквизиты: Взаимодействие видов транспорта 

Постреквизиты: Транспортные средства, Правила перевозок грузов 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области организации 
автомобильного транспорта. 

Краткое содержание курса: Понятия и перспективы в перевозке грузов. Анализ видов транспорта. 

Выбор типа АТС для перевозки грузов. Элементы транспортного процесса. Эффективность 
технологии перевозок. Автотранспортные предприятия и организации. Классификация 

транспортных средств. Понятие автомобильные перевозки. Различия перевозок по отдельным 

признакам. Эксплуатационные качества подвижного состава. Показатели парка подвижного 
состава. Производительность подвижного состава. 

Результаты обучения:По окончании изучения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь;  

- уметь выбирать транспортные средства с учетом экологических последствий их применения; 
способность следовать этическим и правовым нормам, толерантность, способность к социальной 

адаптации, умение работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться руководящим 

указаниям; 
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;  

- уметь общаться и сотрудничать в современном мире;  

- уметь пересматриватьсвоею точку зрения под влиянием вновь открывающихся обстоятельств, а 

также принимать и учитывать точку зрения собеседника;  
- уметь анализировать техническую и научную литературу;   

- уметь самостоятельно осваивать новые конструкции транспортных средств и оценивать их 

технический уровень;  
- уметь использовать информационные технологии при разработке проектов касающихся 

транспортной инфраструктуры; 

Руководитель программы: Балаклейский С.П. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ZhTTZhTM 3303  Жүктi тиеу-түсiру жұмыстарының технология және механикаландыруы 

 
Пререквизиттері: Жоғары математика, физика, сызба геометриясы және инженерлiк графика. 

Постреквизиттері: Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, көлiк ло-гистика 

Оқу мақсаты: Студенттің тиеу – түсіру құрылғылары саласындағы теориялық негіздерімен 
меңгеру болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тиеу-түсiру және қойма операцияларының техноло-гиясы мен 

механикаландырудың ұғымдарын анықтау. Өндірістік процестердің технология-сы мен 
механикаландырудың маңызы – техникалық даму мен біздің қоғамның материал-дық-техникалық 

базасын құрудың негізі ретінде. 

Оқыту нәтижесі: Көлікте тиеу және түсіру жұмыстарын ұйымдастыру негіздерін бі-луі. Қойма 

операцияларын жетілдіру әдістерін қолдану. Қойма операциялары мен механика-ландыру 
құралдарының өзара әрекеттесу технологиясын ұйымдастыру қабілеті. Тиеу-түсіру және қоймалық 

операцияларды кешенді механикаландыру мен автоматтандыру сұлбаларын жасау қабілеті. 

Тасымалдау процесін механикаландыру мен автоматтандыруға мүмкіндік бе-ретін қоймалық 
операциялар өндірісін ұйымдастыру қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TMPRR 3303  Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ 
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Пререквизиты: Грузоведение 
Постреквизиты: Управление грузовой и коммерческой работой 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области погрузо – 

разгрузочных устройств. 
Краткое содержание курса: Определение понятий технологии и механизации погрузочно-

разгрузочных работ и складских операций. Значение технологии и механизации производственных 

процессов как основы технического прогресса, создания материально-технической базы нашего 

обществ. 
Результаты обучения: Знание основ организации погрузочно-разгрузочных работ на транспорте, 

применение методов совершенствования складских операций. Умение организовать технологию 

складских операций и средств механизации. Умение разрабатывать схемы комплексной 
механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских операций. Умение 

организовать производство складских операций, позволяющих механизировать и автоматизировать 

перевозочный процесс. 
Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TTZhKMA 3303  Тиеу-түсіру жұмыстарын кешенді механикаландыру және 

автоматтандыру 

 

Пререквизиттері: Жүктану 
Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмысты басқару 

Оқу мақсаты: Студенттің тиеу – түсіру құрылғылары саласындағы теориялық негіздерімен 

меңгеру болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тиеу-түсіру жұмыстары мен қоймалық операциялар-дың 
сипаттамалары және олардың көлік процесіндегі маңызы. Көліктегі заманауи тиеу-тү-сіру 

жұмыстарын зерделеу. 

Оқыту нәтижесі: Көліктегі тиеу-түсіру жұмыстарын кешенді механикаландыру және 
автоматтандырудың негіздерін білу. Тиеу жұмыстары мен операцияларын жетілдіру әдіс-терін 

қолдануы. Қойма операциялары мен механикаландыру құралдарының өзара әрекеттесу 

технологиясын ұйымдастыру қабілеті. Тасымалдау процесін механикаландыру мен автомат-
тандыруға мүмкіндік беретін қоймалық операциялар өндірісін ұйымдастыру қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

КМАPRR 3303  Комплексная механизация и автоматизация погрузо - разгрузочных 

работ 

 
Пререквизиты: Грузоведение 

Постреквизиты: Управление грузовой и коммерческой работой 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области погрузо – 
разгрузочных устройств. 

Краткое содержание курса: Характеристика погрузочно-разгрузочных работ и складских операций 

и их значение в транспортном процессе. Изучение современных погрузочно - разгрузочных работ на 

транспорте. 
Результаты обучения: знание основ комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных работ на транспорте. Применение методов совершенствования погрузочных работ и 

операций, умение организовать технологию взаимодействий складских операций и средств 
механизации, умение  организовать производство складских операций, позволяющих 

механизировать и автоматизировать перевозочный процесс. 

Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

PT 3221 Пойыздардың тартуы 
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Пререквизиттері: Жылжымалы құрамның пайдалануы  

Постреквизиттері: Локомотивті паркті және қозғалысты басқару  

Оқу мақсаты: Студенттің пойыздардың тартуы саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру 
болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Поездың тежеу күштерін есептеу және қарсылық күш-терін есептеу 

негізгі әдістерін білу. Қарсылық барлық күштерімен құрамы салмағын есептеу кезінде білімді 

қолдану. Пойыз тартым теориясы процесі туралы пікірлерін білдіру мүмкін-дігі. Қарсылық күштер 
азайту үшін инновациялық технологияларды пайдалана білу. Жаңа контексте технологиясы 

негізіндегі пойыз тартқыш білімін өзгертуге қабілеті. 

Оқыту нәтижесі: Пойыз әрекет ететін күштер. Жылжымалы құрамды әсер ететін күштердің 
сипаттамасы. Рельс доңғалақтардың ілінісу. Ілінісу коэффициенті. Ілінісу коэф-фициенті әсер ететін 

факторлар. Қарсыласу қозғалысының күштер. Қарсылық күштер жік-теу. Негізгі қарсылық 

қозғалысы. Қарсылық негізгі күштердің сипаттамасы. Қозғалысына қарсылық қосымша күштер. 
Қосымша кедергі күштерін сипаттамасы. Жерге енділігі қадамдық қарсылық. Қосымша қарсылық 

қалыптастыру. Пойызының қозғалысына толық кедергісі. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TP 3221 Тяга поездов 

 
Пререквизиты: Эксплуатация подвижного состава. 

Постреквизиты: Управление движением и работой локомотивного парка 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области тяги поездов. 

Краткое содержание курса: Силы действующие на поезд. Характеристика сил дейст-вующих на 
ПС. Сцепление колес с рельсами, коэффициент сцепления. Факторы влияющие на коэффициент 

сцепления. Силы сопротивления движению. Классификация сил сопротивления. Основное 

сопротивление движению. Характеристика сил основного сопротивления. Дополнительные силы 
сопротивления движению. Характеристика сил дополнительного сопротивления. Добавочное 

сопротивление при строгании с места. Образование добавочного сопротивления. Общее 

сопротивление движению поезда. 
Результаты обучения Знание основных методов расчета сил сопротивления и расчета тормозных 

сил поезда, применение знаний при расчете массы состава с учетом всех сил сопротивления; умение 

выражать суждения по вопросам технологического процесса в теории тяги поездов; умение 

применять инновационные технологии для снижения сил сопротивления; умение модифицировать 
знание технологических основ тяги поездов в новом контексте. 

Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

  

LTN 3221 Локомотивтік тартуы негіздері 

 
Пререквизиттері: Жылжымалы құрамның пайдалануы 

Постреквизиттері: Локомотивті паркті және қозғалысты басқару  

Оқу мақсаты: Студенттің пойыздардың тартуы саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру 

болып табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Локомотив тарту күші қуаты. Пойыздардың қозғалы-сына кедергі 

күштер. Тежегіш күші. Пойыз қозғалысы және оның шешу әдісін теңдеуі. Тар-тым есептеулер. 

Пойыздың қозғалысының теңдеудiң шешімнің және пойыз бөлікше бойы-мен жүріс уақытты 
әдістері. Пойыздың қозғалысын теңдеудiң шешiмнiң графика – аналити-калық тәсiлi. Пойыздың 

қозғалысына қуаттың есептеуi. 

Оқыту нәтижесі: Қарсылық күшін есептеу үшін базалық әдістерін білу. Қарсылық барлық 

күштерімен құрамы салмағын есептеу білімді қолдану. Пойыз тартым теориясы процесі туралы 
пікірлерін білдіру мүмкіндігі. Қарсылық күштер азайту үшін инновациялық технологияларды 

пайдалана білу. Жаңа контексте технологиясы негізіндегі пойыз тартқыш білімін өзгертуге қабілеті. 
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Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

OLT 3221 Основы локомотивной тяги 

 

Пререквизиты: Эксплуатация подвижного состава 

Постреквизиты: Управление движением и работой локомотивного парка 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области тяги поездов. 
Краткое содержание курса: Сила тяги локомотива. Силы сопротивления движению поезда. 

Тормозные силы. Уравнение движения поезда и метод его решения. Тяговые рас-четы. Методы 

решения уравнения движения поезда и времени хода поезда по участку. Графо-аналитический 
способ решения уравнения движения поезда. Расчет энергии на движение поезда. 

Результаты обучения Знание основных методов расчета сил сопротивления, применение знаний 

при расчете массы состава с учетом всех сил сопротивления; умение выражать суждения по 
вопросам технологического процесса в теории тяги поездов; умение применять инновационные 

технологии для снижения сил сопротивления; умение модифицировать знание технологических 

основ тяги поездов в новом контексте; 

Руководитель программы: Савченко Е.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ZhKZhB 3222 Жүк және коммерциялық жұмысты басқару 
 

Пререквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдартыру Постреквизиттері: Өндірістік  

Оқу мақсаты: Студенттің жүк және коммерциялық жұмыстар саласындағы теория-лық 

негіздерімен меңгеру болып табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Темiр жолдарды жарғы. ҚР «Темір жол көлігі туралы» Заңы. 

Жүктердi тасымалдауға ұйымдастыру мен шарттары. Жөнелту және тағайындалу пункттерінде, 

жүктің жүру жолында жүк және коммерциялық жұмыстардың технологиясы. Жүк тарифтері. 
Халықаралық хабарламада жүк және коммерциялық операциялар. Шекара-лық стансалар жұмыс 

технологиясы. Тасылатын жүктер сақталуын қамтамасыз ету. 

Оқыту нәтижесі: Жүк және коммерциялық жұмыс негіздері мен міндеттерін білу. Тасымалдау 
процесінің ұйымдастыру үшін қарапайым жүк және коммерциялық жұмысты қолдану. 

Технологиялық үдерiстiң сұрақтарына арналған пiкiрлерін білдіру мүмкіндігі. Шеберлік негізінде 

тауарлардың тасымалдарын ұйымдастыру қабілеті. Жаңа контексте тасымалдау процесінің 

технологиялық негіздерін білімдерін өзгертуге қабілеті болу. 
Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

UGKR 3222 Управление грузовой и коммерческой работой 

 

Пререквизиты: Организация грузовой и коммерческой работы 
Постреквизиты: Производственная 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области грузовой и 

коммерческой работы. 

Краткое содержание курса: Устав железных дорог. Закон РК «0 железнодорожном транспорте» 
Организация и условия перевозок грузов. Технология грузовой и коммерческой работы в пунктах 

отправления и назначения, и в пути следования груза. Грузовые тарифы. Грузовые и коммерческие 

операции в международном сообщении. Технология работы пограничных станций. Обеспечение 
сохранности перевозимых грузов. 

Результаты обучения Знание основ и задач грузовой и коммерческой работы. Применение основ 

грузовой и коммерческой работы для организации перевозочного процесса. Умение выражать 

суждения по вопросам технологического процесса. Умение организовать перевозку грузов на 
основе передового опыта. Умение модифицировать знание технологи-ческих основ перевозочного 

процесса в новом контексте. 
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Руководитель программы: Савченко Е.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

KZhZh 3222 Көлік және жүк жүйесі 
 

Пререквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдартыру Постреквизиттері: Өндірістік 

Оқу мақсаты: Студенттің жүк және коммерциялық жұмыстар саласындағы теория-лық 

негіздерімен меңгеру болып табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Көлiк-қоймалық кешендер және жүк жебі. Автомат-тандырылған 

жүк станциясы басқару жүйесі. Жүктердiң тасымалдарын технология. Жүктер-дi тасымал үшiн 

жылжымалы құрамның таңдауы. 
Оқыту нәтижесі: Көлік және жүк жүйелерінің негіздері мен міндеттерін білу. Тасы-малдау 

процесін ұйымдастыру үшін жүк операцияларын негіздерін пайдаланудың Техноло-гиялық 

үдерiстiң сұрақтарына арналған пiкiрлерін білдіру мүмкіндігі. Шеберлік негізінде тауарлардың 
тасымалдарын ұйымдастыру қабілеті. Жаңа контексте тасымалдау процесінің технологиялық 

негіздерін білімдерін өзгертуге қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TGS 3222 Транспортно-грузовые системы 

 
Пререквизиты: Организация грузовой и коммерческой работы 

Постреквизиты: Производственная 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области грузовой и 

коммерческой работы. 
Краткое содержание курса: Транспортно-складские комплексы и грузовые фронты, 

автоматизированная система управления грузовой станцией. Технология перевозок грузов, выбор 

подвижного состава для перевозки грузов. 
Результаты обучения: Знание основ и задач транспортно-грузовые систем, применение основ 

грузовой работы для организации перевозочного процесса, умение выражать суждения по вопросам 

технологического процесса, умение организовать перевозку грузов на основе передового опыта, 
умение  модифицировать знание технологических основ перевозочного процесса в новом контексте. 

Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ZhTE 3223  Жүкті тасымалдау ережелері 

 

Пререквизиттері: Автокөлік тасымалдаулар  
  Постреквизиттері: Өндірістік  

Оқу мақсаты: Студенттің жүктерді тасымалдау саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру 

болып табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Шағын жөнелтулермен жүктердi тасымалдау. Көлiктiк пакеттердегi 

жүктердi тасымалдау. Контейнерде жүктердi тасымалдау. Орналастыру және ашық жылжымалы 

құрамға жүкті бекіту. Жаппай жүктердi тасымалдау технологиясы. Ерекше шарттарда қауiптi 

жүктердi тасымалдау. 
Оқыту нәтижесі: Жүктерді тасымалдауға қабылдаудың және оларды тасымалдау ере-желерінің 

негіздерін білуі. Тасымалдау процесін ұйымдастыру үшін тасымалдаудың негізде-рі мен ережелерін 

қолдануы. Жүктерді тасымалдаумен байланысты технологиялық процесс мәселелері бойынша 
пікірін жеткізе алуы. Үздік тәжірибелер негізінде жүктерді тасымалдау-ды ұйымдастыра алуы. 

Кәсіби қызметі процесінде заманауи ақпараттық технологияларды енгізуге және пайдалануға 

дайындығы. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 
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PPG 3223  Правила перевозок грузов 

 

Пререквизиты: Автомобильные перевозки 

  Постреквизиты: Производственная 
Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области перевозок 

грузов. 

Краткое содержание курса: Перевозка грузов мелкими отправками. Перевозка грузов в 

транспортных пакетах. Перевозка грузов в контейнерах. Размещение и крепление грузов на 
открытом подвижном составе. Технология перевозок массовых грузов. Перевозка опасных грузов 

на особых условиях. 

Результаты обучения: Знание основ принятия груза к перевозке и правила их перевозки; 
применение основ и правил перевозок для организации перевозочного процесса. Умение выражать 

суждения по вопросам технологического процесса связанного с перевозкой грузов. Умение 

организовать перевозку грузов на основе передового опыта готовность внедрять и использовать 
современные информационные технологии в процессе профессиональной деятельности. 

Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KZhT 3223  Қауіпті жүктерді тасымалдау 

 

Пререквизиттері: Автокөлік тасымалдаулар  
Постреквизиттері: Өндірістік  

Оқу мақсаты: Студенттің жүктерді тасымалдау саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру 

болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қауіп сипаты мен дәрежесі бойынша қауіпті жүктерді жіктеу. 
Жарылғыш материалдарды дайындау, буып-түю және таңбалау ерекшеліктері. Көлік-тік қаптама 

жиынтығы мен радиациялық қаптамаға қойылатын талаптар. Апаттық жағдай-дың зардаптарын 

жою. Апаттық жағдай туындаған кезде теміржол көлігінің қызметтік тұлғаларының міндеттері.  
Оқыту нәтижесі: Қауіпті жүктерді тасымалдауға қабылдаудың және оларды тасы-малдау 

ережелерінің негіздерін білуі. Тасымалдау процесін ұйымдастыру үшін тасымалдау-дың негіздері 

мен ережелерін қолдануы. Қауіпті жүктерді тасымалдаумен байланысты техно-логиялық процесс 
мәселелері бойынша пікірін жеткізе алуы. Үздік тәжірибелер негізінде жүктерді тасымалдауды 

ұйымдастыра алуы. Кәсіби қызметі процесінде заманауи ақпараттық технологияларды енгізуге және 

пайдалануға дайындығы. 

Бағдарлама жетекшісі: Орзалин А.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

POG 3223  Перевозка опасных грузов 

 

Пререквизиты: Автомобильные перевозки 

Постреквизиты: Производственная 
Цель изучения является овладение студентом теоретическими основами в области перевозок 

грузов. 

Краткое содержание курса: Классификация опасных грузов по характеру и степени опасности. 

Особенности подготовки, упаковки и маркировки взрывчатых материалов. Требования к 
транспортным упаковочным комплектам и радиационным упаковкам. Ликвидация последствий 

аварийной ситуации. Обязанности должностных лиц железнодорожного транспорта при 

возникновении аварийных ситуаций. 
Результаты обучения: Знание основ и принятия опасных грузов к перевозке и правила их 

перевозки; Применение основ и правил перевозок для организации перевозочного процесса. Умение 

выражать суждения по вопросам технологического процесса связанного с перевозкой опасных 

грузов. Умение организовать перевозку грузов на основе передового опыта готовность внедрять и 
использовать современные информационные технологии в процессе профессиональной 

деятельности 
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Руководитель программы: Савченко Е.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

KL 2212 Көлiк логистикасы 
 

Пререквизиттері: Көлікті тасымалдауды ұйымдастыру 

 Постреквизиттері: Өндірістік  

Оқу мақсаты: Көліктік-логистикалық инфрақұрылымның элементтерін тиімді қолдануға оқыту. 
Тауарағындары қозғалысының тиімді сұлбаларын құру қабілетін қалыптастыру. Дамыған 

логистикалық жүйелер мен жүктерді жеткізу модельдерінің теориялық негіздерін қолдануы және 

олардың тасымалдауға әсерін білуі.  
Курстың қысқаша мазмұны: Логистика негізгі ережелері. Көлік логистикасы әсері. Көлiк 

кәсiпорындарын саясат және олардыңның қызметiнiң мiнезiне өзгерiс. Жаңа логис-тикалық жүк 

жинау және тарату жүйелері. Тербелістер қозғалысы өлшемдері. Белгiлi деңгей-дегi жылжымалы 
құрамның санын қолдау. Ағын шамасына лайықтау жағдайында тасымал-даулардың азаюы. Толық 

емес ақпараттың жанында қызмет көрсету. 

Оқыту нәтижесі: Көліктік логистика негіздері мен міндеттерін білу. Тасымалдау про-цесінің 

ұйымдастыру үшін көлік логистикасын пайдалану. Логистика мәселелері бойынша пікір білдіру 
мүмкіндігі. Үздік тәжірибе негізінде жүк және жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру қабілеті. 

Жаңа контексте тасымалдау процесінің технологиялық негіздерін бі-лімдерін өзгертуге қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

 

TL 2212 Транспортная логистика 

 

Пререквизиты: Организация транспортных перевозок 

Постреквизиты: Производственная 
Цель изучения. Является обучение рациональному использованию элементов транспортно-

логистической инфраструктуры, прививание навыков создания рациональных схем движения 

товаропотоков, использования теоретических основ прогрессивных логистических систем и 
моделей поставок грузов и их влияние на перевозки. 

Краткое содержание курса: Основные положения логистики. Влияние логистики на транспорт. 

Политика транспортных предприятий и изменения в характер их деятельности. Новые 

логистические системы сбора и распределения грузов. Колебания размеров движения. Поддержание 
числа подвижного состава на определенном уровне. Уменьшение перевозок.  

Результаты обучения: Знать основы и задачи транспортной логистикиф; применять транспортную 

логистикуи для организации перевозочного процесса; уметь выражать  суждения по вопросам 
логистики; уметь организовать перевозку грузов и пассажиров на основе передового опыта; уметь 

модифицировать знания технологических основ перевозочного процесса в новом контексте.  

Руководитель программы: Козлова М.Ф. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

MMT 2212 Мульти модалді тасымалдар 

 
Пререквизиттері: Көлікті тасымалдауды ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Өндірістік  

Оқу мақсаты: Көліктік-логистикалық инфрақұрылымның элементтерін тиімді қолдануға оқыту. 
Тауарағындары қозғалысының тиімді сұлбаларын құру қабілетін қалыптастыру. Дамыған 

логистикалық жүйелер мен жүктерді жеткізу модельдерінің теориялық негіздерін қолдануы және 

олардың тасымалдауға әсерін білуі.  

Курстың қысқаша мазмұны: Мультимодальды тасымалдаулар қызметінің негізгі ұстанымдарын, 
ерекшеліктерін, шарттары мен даму бағыттары. Шетелде мультимодальды тасымалдаулар 

дамуының қолданыстағы модельдері (бенч Марк-анализ). Мультимодальды тасымалдаулардың 
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Қазақстан Республикасында дамытудың мүмкіндіктері мен келешегі. Қазақстан Республикасында 
мультимодальды тасымалдауларды дамыту бойынша ұсыныс-тар. ҚР көлік желісінде 

мультимодальды тасымалдауларды ұйымдастыру мен бағыттарын таңдау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 
Оқыту нәтижесі: Студент міндетті пән аяқталғаннан кейін: Мультимодальды тасы-малдаулардың 

күйі мен даму келешегін білуі. Жүктерді жеткізудің мультимодальды тізбе-гінің қызмет ету 

ұстанымдары мен шарттарын білуі. Оқылатын пәннің теориялық негіздерін өндіріс жағдайында 

қолдана алуы. Мультимодальды тасымалдаулар қызметінің негізгі ұста-нымдарын, ерекшеліктерін, 
шарттары мен даму бағыттарын жасау қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

MMP 2212 Мульти модальные перевозки 

 
Пререквизиты: Организация транспортных перевозок 

Постреквизиты: Производственная 

Цель изучения: Является обучение рациональному использованию элементов транспортно-

логистической инфраструктуры, прививание навыков создания рациональных схем движения 
товаропотоков, использования теоретических основ прогрессивных логистических систем и 

моделей поставок грузов и их влияние на перевозки. 

Краткое содержание курса: Основные принципы функционирования, особенности, условия и 
направления развития мультимодальных перевозок. Существующие модели развития 

мультимодальных перевозок за рубежом (бенчмарк-анализ). Потенциал и перспективы развития 

мульти-модальных перевозок в Республике Казахстан. Рекомендации по развитию 

мультимодальных перевозок в Республике Казахстан. Методические рекомендации по выбору 
направления и организации мультимодальных перевозок на транспортной сети РК. Отечественные 

модели развития мультимодальных перевозок. 

Результаты обучения:По окончании изучения дисциплины обучающийся должен:  знать состояние 
и перспективы развития мультимодальных перевозок с целью повышения эффективности и 

конкурентоспособности транспортного комплекса Республики Казахстан; принципов и условия 

функционирования мультимодальных цепей поставок грузов. уметь: использовать теоретические 
основы изучаемой дисциплины в производственных условиях; разрабатывать основные принципы 

функционирования, особенности, условия  и направления развития  мультимодальных перевозок.  

Руководитель программы: Шевцова А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TS 2214 Транспортные средства 

 
Пререквизиты: Эксплуатация подвижного состава 

Постреквизиты: Тяга поездов 

Цель изучения является овладение студентом теоретическими основами в области транспортных 
средств. 

Краткое содержание курса: Виды и классификация транспортных средств наземного транспорта. 

Транспортные средства авиационного и морского транспорта. Схемы и принципы работы тепловых 

двигателей внутреннего сгорания.  Классификация и основные характеристики ДВС. Системы 
передач мощности транспортных средств. Эксплуатация и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать класси-фикацию 
современных транспортных средств и основные их конструктивные части. Знать состояние 

эксплуатации транспортных средств. Знать классификацию и обозначение железнодорожного 

подвижного состава, и индексацию автомобильного подвижного состава. Уметь ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 
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KT 2214 Көлік технологиясы 

 
Пререквизеттері: Жылжымалы құрамның пайдалануы  

Постреквизиттері: Пойыздардың тартуы 

Оқу мақсаты: Студенттің көлiк құралдары саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 

табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Инженерлік көлік бағдарламалық қамтамасыз ету тиімділігін 

негіздері. Көлік технологиясы техникалық пайдалану стандарттарын анықтау әдістері. Жұмысқа 

қабілетті көлік пен көлік техникасын диагностикалау. Көлік жабдығы жүйесін техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу. Жалпы сипаттамасы көлік техникасын тиімділігін қамтамасыз ету үшін 

процестерді технологиялық нысандарды өнімділігі мен өткізу қабілеті қалыптастыру 

заңдылықтары. технологиялық қызмет ұйымының техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Көлік 
техникасын инженерлік-техникалық қызмет көрсету және оның құрылымы ресурстары. 

Оқыту нәтижесі: Пайдалануға көлік техникасын физикалық табиғаты мен заңдылық-тары білу; 

Техникалық қызмет көрсету технологиясын ұтымды ұйымдастыру жүйесін білу; Көлік техникасын 

техникалық пайдалану стандарттарын анықтау әдістерін білу. Көлік тех-никасын тиімділігін 
қамтамасыз ету үшін әдістерді пайдалану. Көлік техникасын техникалық пайдалану ережесінің 

анықтаудың әдістерін қолдану. Көлік техникасын кешенді техникалық қызмет көрсету қызметін 

бағалаудың әдіснамасын қолдана білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

 

TT 2214 Транспортная техника 

 

Пререквизиты: Эксплуатация подвижного состава 
Постреквизиты: Тяга поездов 

Цель изучения. является овладение студентом теоретическими основами в области транспортных 

средств. 
Краткое содержание курса: Основы обеспечения работоспособности транспортной техники. 

Методы определения нормативов технической эксплуатации транспорной техники. 

Информационное обеспечение работоспососбности и диагностики транспортной техники. Система 

технического обслуживания и ремонта транспортной техники. Общая характерис-тика 
технлогических процессов обеспечения работоспособности транспортной техники. Закономерности 

формирования производительности и пропускной способности средств обс-луживания. 

Организация технического обслуживания и ремонта технологического обслуживания. Структура и 
ресурсы инженерно-технической службы транспортной техники. 

Результаты обучения: Знание физической сущности и закономерности транспортной техники в 

процессе эксплуатации; Знание системы организации рациональной технологии технического 
обслуживания; Знание методик определения нормативов технической эксплуатации транспортной 

техники. Применение методов обеспечения работоспособности транспортной техники; Методов 

определения нормативов технической эксплуатации транспортной техники; Умение применять 

методики оценки комплексных показателей текущего ремонта транспортной техники. 
Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

 

TSEZhB-1 3305 Тасымалдау сапасын және эксплуатациялық жұмысты басқару-1 

 

Пререквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдартыру Постреквизиттері: 
Тасымалдау сапасын және эксплуатациялық жұмысты басқару 2  

Оқу мақсаты: Студенттердің бойында жүктерді жеткізу қызметін көрсету саласы туралы 
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түсініктер қалыптастыру. Көліктегі тасымалдауларды басқарудың әдістері мен тәсілдеріне жалпы 
сипаттамалар бере алуы.  

Курстың қысқаша мазмұны: Негізгі пайдалану жұмыс басқару принциптері. Тасы-малдауды 

басқарудың құрылымы. Темір жол пайдалану жұмыс негізгі көрсеткіштері. Па-раллель кесте кесте 
кезінде аралықтар мен телімдер бойынша өткізушілік қабілетті есептеу. Параллель емес кесте 

кезінде өткізушілік қабілетті пайдалану. Өткiзгiштiк қабiлеттi арттыру. 

Оқыту нәтижесі: Станциясы жұмысының технологиялық процесін түсіну. Алған бі-лімдерін 

тәжірибеде қолдана білу. Техника-пайдаланушылық процесс туралы пікірін білдіру қабілеті. 
Станция жұмысының пайдаланушылық процесін ұйымдастыру қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

UERKP-1 3305 Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок-1 

 
Пререквизиты: Организация грузовой и коммерческой работы 

Постреквизиты: Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок-2 

Цель изучения: Сформировать у студентов представление о сфере предоставления услуг доставки 

груза, дать общую характеристику методам и способам управления перевозками на транспорте. 
Краткое содержание курса: Основные принципы управления эксплуатационной работой. 

Структура управления перевозками. Основные показатели эксплуатационной работой железных 

дорог. Общие понятия. Расчет пропускной способности по перегонам и участкам при параллельном 
графике. Использование пропускной способности при непараллельном графике. Увеличение 

пропускной способности. 

Результаты обучения: Понимание технологического процесса работы станции. Умение применять 

знания на практик. Умение выражать суждения по вопросам техническо-эксплуатационного 
процесса. Умение организовать эксплуатационный процесс работы станции. Умение применять 

знания на практике. 

Руководитель программы: Оразалин А.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

OTZh 3305 Oперациялық тасымалдауды жоспарлау 
 

Пререквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдартыру Постреквизиттері: 

Тасымалдау сапасын және эксплуатациялық жұмысты басқару 2 

Оқу мақсаты: Студенттің пайдалану жұмыс саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 
табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Темір жолдарды пайдалану жұмыстарын басқару негіздері. Дара 

жолды телімде поезд қозғалысының кестесін құрастыру. Вагон ағындарын ұйымдастыру. Теміржол 
желілерінің өткізушілік және тасымалдау қабілетін есептеу. 

Оқыту нәтижесі: Темір жолдарды пайдалану жұмысын басқару негіздерін білу. Дара жолды 

телімде поезд қозғалысының кестесін құрастыра алуы. Вагон ағындарын ұйым-дастыруы. Теміржол 
желілерінің өткізушілік және тасымалдау қабілетін есептеу қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

OPP 3305 Оперативное планирование перевозок 

 

Пререквизиты: Организация грузовой и коммерческой работы 
Постреквизиты: Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок-2 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области 

эксплуатационной работы. 

Краткое содержание курса: Основы управления эксплуатационной работы железных дорог. 
Разработка графика движения поездов на однопутном участке, организация вагонопотоков, расчет 

пропускной и провозной способности железнодорожных линий. 
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Результаты обучения: Знание основ управления эксплуатационной работы железных дорог, уметь 
разрабатывать график движения поездов на однопутном участке, организация вагонопотоков, 

расчет пропускной и провозной способности железнодорожных линий. 

Руководитель программы: Оразалин А.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TSEZhB-2 4306 Тасымалдау сапасын және эксплуатациялық жұмысты басқару 2 

 
Пререквизеттері: Тасымалдау сапасын және эксплуатациялық жұмысты басқару-1  

Постреквизиттері: Өндірістік  

Оқу мақсаты: Студенттің пайдалану жұмыс саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 
табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қала маңындағы тасымалдарды ұйымдастырудың ерекшелiктерi. 

Қала маңындағы пойыздар қозғалысының кестесі. Аймақтық станциялар саны мен 
орналастырылуын таңдау. Техникалық мөлшерлеудің міндеттері мен тәртібі. Сандық және сапалық 

көрсеткіштері. Ауысымдық-тәулiктiк жоспарлау тәртібі. Тасымалдарды рет-теу. Пайдалану 

жұмыстарын талдау. 

Оқыту нәтижесі: Станция мен бөлімшенің пайдаланушылық жұмысын басқарудың теориялық 
негіздерін білуі. Алған білімдерін тәжірибеде қолдана білу. Техника-пайдалану-шылық процесс 

туралы пікірін білдіру қабілеті. Станция жұмысының пайдаланушылық про-цесін ұйымдастыру 

қабілеті. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

UERKP-2 4306 Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок-2 

 

Пререквизиты: Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок-1 

Постреквизиты: Производственная 
Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области 

эксплуатационной работы. 

Краткое содержание курса: Особенности организации пригородных перевозок. Графики движения 
пригородных поездов. Выбор числа и места расположения зонных станций. Задачи и порядок 

технического нормирования. Количественные и качественные показатели. Порядок сменно-

суточного планирования. Регулирование перевозок. Анализ эксплуатационной работы. 

Результаты обучения: Знание теоретических основ управления эксплуатационной работой 
станций и отделения. Умение применять на практике. Умение выражать  суждения по вопросам 

техническо-эксплуатационного процесса. Умение организовать эксплуатационный процесс работы 

станции. Умение применять знания на практике. 
Руководитель программы: Оразалин А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ZhSTU 4306 Жұмыс станциялары мен тораптары ұйымдастыру 

 

Пререквизеттері: Тасымалдау сапасын және эксплуатациялық жұмысты басқару-1  

Постреквизиттері: Өндірістік  
Оқу мақсаты: Студенттің пайдалану жұмыс саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 

табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Темір жолдарды пайдалану жұмыстарын басқару негіздері. Қос 
жолды телімде поезд қозғалысының кестесін құрастыру. Вагон ағындарын ұйымдастыру. Теміржол 

желілерінің өткізушілік және тасымалдау қабілетін есептеу. 

Оқыту нәтижесі: Темір жолдарды пайдалану жұмысын басқару негіздерін білу. Қоз-ғалыс кестесін 

жасай білуі. Станция мен бөлімшенің пайдаланушылық жұмысын басқарудың теориялық негіздерін 
білуі. Алған білімдерін тәжірибеде қолдана білу. Техника-пайдала-нушылық процесс туралы пікірін 

білдіру қабілеті Станция жұмысының пайдаланушылық процесін ұйымдастыру қабілеті. 
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Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

ORSU 4306 Организация работы станции и участков 

 

Пререквизиты:Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок-1 

Постреквизиты: Производственная 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области 
эксплуатационной работы. 

Краткое содержание курса: Основы управления эксплуатационной работы железных дорог. 

Разработка графика движения поездов на двухпутной линии, организация вагонопотоков, расчет 
пропускной и провозной способность железнодорожных линий. 

Результаты обучения: Знать основы управления эксплуатационной работы железных дорог. Уметь 

разрабатывать график движения. Знание теоретических основ управления эксплуатационной 
работой станций и отделения. Умение применять на практике. Умение выражать суждения по 

вопросам техническо-эксплуатационного процесса. Умение организовать эксплуатационный 

процесс работы станции. 

Руководитель программы: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ZhTB 4307 Жолаушылар тасымалдауын басқару 

 

Пререквизеттері: Көлiк логистика/Транспортная логистика 

Постреквизиттері: Өндірістік 

Оқу мақсаты: Студенттің жолаушылар тасымалдау саласындағы теориялық негізде-рімен меңгеру 
болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жолаушылар пойыздарының жіктелуі және компози-циялары. 

Жолаушылар тасымалдарының негiзгi көрсеткiштері. Жолаушылар станция-ларының жіктелуі мен 
сыныптылығы. Қала маңындағы пойыздардың тағайындалуы мен ерекшеліктері. Қала маңындағы 

пойыздардың қозғалыс графиктерiнің түрлері. Вокзал-дардың жіктелуі мен сыныптылығы. 

Жолаушылар ғимараттары мен павильондар. «Экспресс-3» билеттер сату және брондау жүйесі. 
Оқыту нәтижесі: Жолаушылар тасымалын басқарудың жалпы принциптерін білу. Жылжымалы 

құрамды тиімді пайдалануды ескеріп, жолаушылар тасымалына қызмет көрсе-тудің жедел 

шешімдері бойынша білімдерін қолдану. Технологиялық процесс бойынша өз пікірін білдіру 

қабілеті. Жолаушылар тасымалын басқару бойынша автоматтандырылған құралдар мен 
құрылғыларды қолдану қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

UPP 4307 Управление пассажирскими перевозками 

 
Пререквизиты: Көлiк логистика/Транспортная логистика 

Постреквизиты: Производственная 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области пассажирских 

перевозок. 
Краткое содержание курса: Классификация и композиция пассажирских поездов; основные 

показатели пассажирских перевозок; классификация и классность пассажирских станций; 

назначение и особенности пригородных перевозок; типы графиков движения пригородных поездов, 
классификация и классность вокзалов; пассажирские здания и павильоны; система продажи и 

резервирования билетов «Экспресс-3». 

Результаты обучения: Знание общие принципы управления пассажирскими перевозками, 

применение знаний по оперативным решениям обслуживанию перевозок пассажиров с учетом 
эффективного использования подвижного состава, умение выражать  суждения по вопросам 

технологического процесса, умение применять автоматизированные средства и устройства по 
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управлению пассажирскими перевозками. 
Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

KZhKU 4307 Көлігінде жолаушы қызметін ұйымдастыру 

 

Пререквизеттері: Көлiк логистика/Транспортная логистика 

Постреквизиттері: Өндірістік 
Оқу мақсаты: Студенттің жолаушылар тасымалдау саласындағы теориялық негізде-рімен меңгеру 

болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жолаушылар тасымалдауын ұйымдастыру принцип-тері. 
Вокзалдардың жіктелуі мен сыныптылығы. Жолаушылар ғимараттары мен павильон-дар. 

Анықтамалық-ақпараттық жұмыс. Вокзалда қызмет көрсету. Билет кассалары жұмысын 

ұйымдастыру. Жолаушылар теміржол тарифтері мен алымдар. Топтық тасымалдауды ұйым-
дастыру. Жолжүк қайта өңдеудi ұйымдастыру. Жүк багаждарымен орындалатын опера-циялар. 

Халықаралық жолаушылар тасымалдары. 

Оқыту нәтижесі: Жолаушыларға қызмет көрсету, жалпы принциптерін білу. Жолау-шыларды 

тасымалдау қызметінің операциялық шешімдер бойынша білімін қолдану. Техно-логиялық 
үдерiстiң сұрақтарына арналған пiкiр байқалу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

OOPT 4307 Организация обслуживания пассажиров на транспорте 

 

Пререквизиты: Көлiк логистика/Транспортная логистика 
Постреквизиты: Производственная 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области пассажирских 

перевозок. 
Краткое содержание курса: Принципы организации пассажирских перевозок, Классификация и 

классность пассажирских станций, Классификация и классность вокзалов. Пассажирские здания и 

павильоны. Справочно-информационная работа. Оказание услуг на вокзалах. Организация работы 
билетных касс. Пассажирские железнодорожные тарифы и сборы Организация групповых 

перевозок, Организация переработки багажа, Операции, выполняемые с груз багажом. 

Международные пассажирские перевозки. 

Результаты обучения: Знание общие принципы обслуживание пассажиров,  применение знаний по 
оперативным решениям обслуживанию перевозок пассажиров, умение выражать  суждения по 

вопросам технологического процесса, умение применять автоматизированные средства и 

устройства по управлению пассажирскими перевозками; 
Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

LPKB 4308 Локомотивті паркті және қозғалысты басқару 

 

Пререквизеттері: Пойыздардың тартуы  

Постреквизиттері: Өндірістік  
Оқу мақсаты: Студенттің локомотив шаруашылық саласындағы теориялық негізде-рімен меңгеру 

болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Локомотивтердің құрылысы мен жіктелуін зерделеу. Жылжымалы 
құрам құрылысының ерекшеліктері. Жылжымалы құрамда пайдаланылатын тежегіш 

жабдықтарының жіктелуі. 

Оқыту нәтижесі: Локомотив шаруашылығын басқару құрылымын білу. Поездардың 

локомотивтермен қызмет көрсету кестесін құрастыруы. Локомотивтердің пайдаланушылық паркін 
нормалау бойынша білімін қолдануы.  

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 



 

Элективті пәндер каталогы                                                                                    
Каталог элективных дисциплин 

 

 186 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

YDRLP 4308 Управление движением и работой локомотивного парка 

 
Пререквизиты: Тяга поездов 

Постреквизиты: Производственная 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области локомотивного 

хозяйства. 
Краткое содержание курса: Изучение устройства и классификации локомотивов, особенности 

строения подвижного состава, классификация тормозного оборудования применяемого на 

подвижном составе. 
Результаты обучения: Знать структуру управления локомотивным хозяйством. Уметь построить 

график по обслуживанию поездов локомотивами. Применять знания по нормированию 

эксплуатируемого парка локомотивов. 
Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

LDZhU 4308 Локомотив депосының жұмысын ұйымдастыру 

 

Пререквизеттері: Пойыздардың тартуы  

Постреквизиттері: Өндірістік  
Оқу мақсаты: Студенттің локомотив шаруашылық саласындағы теориялық негізде-рімен меңгеру 

болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Локомотив деполарының құрылымы. Локомотив депо-ларының 

ғимараттары мен құрылғылары. Поездарға локомотивтермен қызмет көрсету техно-логиясы. 
Локомотив паркі жұмысын жедел басқару. Локомотивтер жұмысын диспетчерлiк басқарудың 

тәсiлдерi. Локомотивтердің пайдалану паркін нормалау. 

Оқыту нәтижесі: Локомотив шаруашылығын басқару құрылымын білу. Поездарға локомотив 
бригадаларымен қызмет көрсету кестесін құрастыруы. Локомотивтердің пайдала-нушылық паркін 

нормалау бойынша білімін қолдануы. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

ОРLD 4308 Организация работы локомотивного депо 

 
Пререквизиты: Тяга поездов 

Постреквизиты: Производственная 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области локомотивного 
хозяйства. 

Краткое содержание курса: Структура локомотивного депо. Сооружения и устройст-ва 

локомотивного депо. Технология обслуживания поездов локомотивами. Оперативное управление 
работой локомотивного парка. Приемы диспетчерского руководства работой локомотивов. 

Нормирование эксплуатируемого парка локомотивов. 

Результаты обучения: Знать структуру управления локомотивным депо, Уметь построить график 

по обслуживанию поездов локомотивными бригадами, Применять знания по нормированию 
эксплуатируемого парка локомотивов. 

Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

BAZh 4309 Басқарудың автоматтандырылған жүйелерi 

 

Пререквизеттері: Темір жол көліктің заңы  
Постреквизиттері: Өндірістік 

Оқу мақсаты: Студенттің көліктік автоматика саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 
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табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Теміржол көлігіндегі басқарудың автоматтандырылған жүйелері 

және оның көіліктік қызмет етуді ұйымдастырудағы рөлі. Көліктік процестің ақпараттық 

қамтамасыз етілуі. Теміржол көлігіндегі байланыс жүйелері мен құралдарының түрлері, оларың 
сипаттамалары. ТЖБАЖ, ТҰБАЖ, АДОБ, МЖБАЖ, ДИСКОР, ТҚҚБАЖ. 

Оқыту нәтижесі: БАЖ тағайындалуын, құрылымын және қызмет істеу негіздерін білуі. Жүк және 

жолаушылар тасымалдарын басқарумен байланысты жүйелерде шешілетін мәселелердің мазмұнын 

білуі. БАЖ қызметтік мүмкіндіктерін кеңейту немесе жетілдіру ке-зінде жаңа мақсаттарды 
дайындаудың жалпы тәртібін білуі. Тасымалдауларды жедел авто-маттандырылған басқару 

жүйесінде әртүрлі көлік жұмысының өзара әрекеттесулері туралы түсінігі болуы.  

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

ASU 4309 Автоматизированные системы управления 

 
Пререквизиты: Закон железнодорожного транспорта 

Постреквизиты: Производственная 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области автоматики на 

транспорте. 
Краткое содержание курса Автоматизированные системы управления на железнодорожном 

транспорте и ее роль в организации транспортного обслуживания, 

Информационное обеспечение транспортного процесса; Назначение и виды систем и средств связи 
на железнодорожном транспорте, их характеристики. АСУЖТ, АСОУП, АДЦУ, АСУМР, ДИСКОР, 

АСУПТО. 

Результаты обучения: Знать: назначение, структуру и основы функционирования АСУ; 

содержание задач, решаемых в системах, связанных с управлением грузовыми и пассажирскими 
перевозками; общий порядок подготовки новых задач при расширении или совершенствовании 

функциональных возможностей АСУ; иметь представление о взаимо-действии работы различных 

видов транспорта в системе оперативного автоматизированного управления перевозками. 
Руководитель программы: Козлова М.Ф. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 
 

AZhZhK 4309 Автоматталған жұмыс жайларым көлікте 

 

Пререквизеттері: Темір жол көліктің заңы  
Постреквизиттері: Өндірістік  

Оқу мақсаты: станциялары мен тораптары жобалау саласындағы теориялық негізде-рімен 

студенттің меңгеру болып табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Көліктегі басқару процесі туралы жалпы түсініктер жә-не оларға 

заманауи жағдайда қойылатын талаптар. БАЖ – көлікті басқару жүйесінің тиімді-лігін арттырудың 

маңызды құралы. 
Оқыту нәтижесі: Көліктегі АЖО БАЖ жұмысы мен оның қызметін білуі. Негізгі жаппай 

мамандықтардың (ақпаратты қабылдау мен шығару, дербес ЭЕМ жұмыстың диа-логтық тәртібі) 

автоматтандырылған жұмыс орнында (АЖО) жұмыс істеуді білуі. Жүк және жолаушылар 

тасымалдарын басқарумен байланысты жүйелерде шешілетін жаңа мәселе-лердің алгоритмін жасай 
алуы. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

 

ARMT 4309 Автоматизированные рабочие места на транспорте 

 
Пререквизиты: Закон железнодорожного транспорта 

Постреквизиты: Производственная 
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Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области автоматики на 
транспорте. 

Краткое содержание курса Общие понятия о процессе управления на транспорте и требования 

предъявляемые к нему в современных условиях. АСУ - важнейшее средство повышения 
эффективности системы управления транспортом.  

Результаты обучения: Знать работу АСУ АРМ на транспорте и ее функции. Уметь: работать на 

автоматизированных рабочих местах (АРМ) основных массовых профессий (ввод и вывод 

информации, диалоговый режим работы на персональных ЭВМ); разрабатывать алгоритмы новых 
задач подсистем, связанных с управлением грузовыми и пассажирскими перевозками. 

Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TZhBZh 4310 Темiр жол бекеттері және желістері 

 
Пререквизеттері: құрылғы және жолдың пайдалану. 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: станциялары мен тораптары жобалау саласындағы теориялық негізде-рімен 

студенттің меңгеру болып табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Темiр жол станциялары мен тораптары туралы жалпы ұғым. 

Жолдардың толық және пайдалы ұзындығы. Жолдардың парктері. Учаскелiк стансалар туралы 

жалпы мәлiметтер. Жекеленген пункттерді жобалаудың негiзгi нормалары. Стан-циялардағы 
жолдардың жер төсемі және үстіңгі құрылысы. Жол айрығы. Озу пункті. Аралық станцияларды 

орналастыру. Станцияда орындалатын операциялар, негізгі құрылғылар. 

Оқыту нәтижесі: Темiр жолдардың жалпы курсы мен станциялардың жіктелуін білуі. Әртүрлі 

категориялы станцияларды қайта жабдықтау әдістерін қолдануы. Станциялар мен тораптардың 
әртүрлі сұлбалары туралы пікірін білдіру қабілеті. Станциялар мен тораптарда поезд қозғалысының 

әртүрлі жағдайында поездық жұмысты ұйымдастыру қабілеті. Әртүрлі станциялардың өңдеушілік 

және өткізушілік қабілетін анықтай алуы. 
Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

ZhSU 4310 Железнодорожные станции и узлы 

 

Пререквизиты: устройство и эксплуатация пути. 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность. 
Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области 

проектирования станций и узлов. 

Краткое содержание курса Общие понятия о железнодорожных станциях и узлах. Полная и 
полезная длина путей; парки путей; общие сведения об участковых станциях; основные нормы 

проектирования раздельных пунктов; земляное полотно и верхнее строение пути на станциях; 

разъезды, обгонные пункты, промежуточные станции; промежуточные станции: размещение, 
операции, выполняемые на станции, основные устройства. 

Результаты обучения: Знание общего курса железных дорог, классификацию станций, применение 

методов переустройств станций различных категорий, умение выражать суждения о различных 

схемах станций и узлов, умение организовать поездную работу при различных условиях движения 
поездов на станциях и узлах, умение определить перерабатывающую и пропускную способность 

различных видов станций. 

Руководитель программы: Оразалин А.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TSK 4310 Теміржол станциясының құрылысы 

 
Пререквизеттері: құрылғы және жолдың пайдалану. 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  
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Оқу мақсаты: станциялары мен тораптары жобалау саласындағы теориялық негізде-рімен 
студенттің меңгеру болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жобалау шарттары. Жекеленген пункттер және олар-дың жіктелуі, 

сұлбалары. Сұрыптау станцияларының жіктелуі. Жүк операцияларына арнал-ған құрылғылар. 
Локомотив шаруашылығын жобалау. Вагон шаруашылығын жобалау. Жо-лаушылар станцияларын 

жобалау. Теміржол және көліктік тораптар. Автомобиль жолдарын жобалау. Әуежайларды жобалау.   

Оқыту нәтижесі: Станциялар мен жекелеген нүктелерінің құрылыс және жобалау жалпы 

принциптерін білу. Түрлі санаттағы қайта әдістері станцияларын пайдалану. Стан-циялар мен 
тораптары түрлі схемаларын туралы пікірін білдіруге мүмкіндігі. Станциясын са-лу оңтайлы 

схемасын болжау қабілеті. Станцияларының әр түрлі әлеуетін анықтау және өң-деу мүмкіндігі. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

SZhS 4310 Строительство железнодорожных станции 

 
Пререквизиты: устройство и эксплуатация пути. 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность. 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области 

проектирования станций и узлов. 
Краткое содержание курса Условия проектирования. Раздельные пункты, их классификация и 

схемы. Сортировочные станции и их классификация. Устройства для грузовых операций. 

Проектирование локомотивного хозяйства. Проектирование вагонного хозяйства. Проектирование 
пассажирских станции. Железнодорожные и транспортные узлы. Проектирование автомобильных 

дорог. Проектирование аэропортов. 

Результаты обучения: Знание общих принципов строительства, проектирования станций и 

раздельных пунктов, применение методов переустройств станций различных категорий. Умение 
выражать суждения о различных схемах станций и узлов. Умение прогнозировать оптимальную 

схему станции при строительстве. Умение определить перерабатывающую и пропускную 

способность различных видов станций. 
Руководитель программы: Оразалин А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TzhZhI 4311 Темір жолдардың жобалауы мен іздестіруі 

 

Пререквизеттері: құрылғы және жолдың пайдалану. 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  
Оқу мақсаты: студенттің станциялары мен тораптары жобалау саласындағы тео-риялық 

негіздерімен меңгеру болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Темір жолдарды жобалау. Жоспарды жобалау және элементтері. 
Бойлық бейін. Бойлық бейіннің элементтері мен жобалау. Темiр жолдың жол салуы. Таңдау бағыты 

және теміржолды қадағалау. 

Оқыту нәтижесі: Технологиялық ғимараттарының теориясы мен практикасы негізгі ережелерін 
білу. Операциялық қызметін жақсарту үшін қолда бар резервтерді жобасына жә-не олардың 

ықтимал пайдалануды анықтау қабілеті. Байланыс құралдары, ұйымдастыру-шылық және 

техникалық іс-шаралар жөнінде пікір білдіру мүмкіндігі. Теміржолдың қуатын арттыру мақсатында 

жүргізілетін ұйымдастыру-техникалық және қайта жаңғырту шара-ларының байланысы мен өзара 
тәуелділігі туралы түсінігі болуы. Тасымалдау процесінің технологиялық негіздері бойынша 

білімдерін жаңа контекстіде өзгертуге қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

PSRZhD 4311 Проектирование, строительство и реконструкция железных дорог 

 
Пререквизиты: устройство и эксплуатация пути. 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность. 
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Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области 
проектирования станций и узлов. 

Краткое содержание курса Проектирование железной дороги. Элементы и проектирование плана. 

Продольный профиль. Элементы и проектирование продольного профиля. Трассирование железной 
дороги. Выбор направления и трассирование железной дороги. 

Результаты обучения: Знание основных положений теорий и практики технологи-ческие 

сооружения. Умение выявить резервы, имеющиеся в проекте и возможности их использования для 

повышения эксплуатационных показателей. Умение выражать суждения по организационно-
технические мероприятия пути сообщения. Иметь представление: связь и взаимозависимость 

организационно-технических и реконструктивных мероприятий, проводимых в целях увеличения 

мощности железной дороги. Умение модифицировать знание технологических основ перевозочного 
процесса в новом контексте. 

Руководитель программы: Жабаев К.К. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TKK 4311 Теміржол қайта құру 

 

Пререквизеттері: құрылғы және жолдың пайдалану. 
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: студенттің станциялары мен тораптары жобалау саласындағы тео-риялық 

негіздерімен меңгеру болып табылады. 
Курстың қысқаша мазмұны: Бөлек пункті орналастыру. Жол айрықтарының осьтер-ді 

орналастыру. Су өткізетін имаратты орналастыру. Су өткізетін ағу орналастыру және есеп-теу. 

Жолдың нұсқаларын  техникалық-экономикалық салыстыру. Ақшалай көрсеткіштерінің нұсқаларын 

салыстыру, техникалық және экономикалық салыстыру және таңдау нұсқалары 

Оқыту нәтижесі: Операциялық қызметін жақсарту үшін қолда бар резервтерді жобасына және 

олардың ықтимал пайдалануды анықтау қабілеті. Байланыс құралдары, ұйымдастырушылық және 

техникалық іс-шаралар жөнінде пікір білдіру мүмкіндігі. Түсінігі болуы: темір жол әлеуетін 
арттыру мақсатында жүзеге асырылады, ұйымдастырушылық, техникалық және қайта құру іс-

қарым-қатынас және өзара. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

RZhD 4311 Реконструкция железных дорог 

 
Пререквизиты: устройство и эксплуатация пути. 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность. 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области 
проектирования станций и узлов. 

Краткое содержание курса Размещение раздельных пунктов. Размещение осей разъездов. 

Размещение водопропускных сооружений. Размещение и расчет стоков водопропускных 
сооружений. Технико-экономическое сравнение вариантов трассы. Сравнения вариантов по 

денежным показателем, технико-экономическое сравнение и выбор варианта. 

Результаты обучения: Умение выявить резервы, имеющиеся в проекте и возможнос-ти их 

использования для повышения эксплуатационных показателей. Умение выражать  суж-дения по 
организационно-технические мероприятия пути сообщения. Иметь представление: связь и 

взаимозависимость организационно-технических и реконструктивных мероприятий, проводимых в 

целях увеличения мощности железной дороги. 
Руководитель программы: Оразалин А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TKEAT 4312 Теміржол көлігінде электроника, автоматика, телемеханика 

 

Пререквизеттері: Темiр жолдардың жалпы курсы, құрылғы және жолдың пайда-лануы. 
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Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  
Оқу мақсаты: студенттің көлікте электроника саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 

табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Дабыл, орталықтандыру және блоктау құралдарының тағайындалуы. 
Құрылғы маневрлiк және пойыздың бағдаршамдары. Реле жiктеу. Реле электр параметрлер. Реле 

таңбалау. Реле шартты белгiлемелер. тұрақты токтiң релесi. Жолдық жартылай автоматты бұғаттау, 

автоматты бұғаттау. 

Оқыту нәтижесі: Пайдаланудағы және жаңадан жасалған теміржол  автоматикасы мен 
телемеханикасының пайдаланушылық мүмкіндіктерін, құрылыс ұстанымдарын білуі. Станцияларда 

және теміржол көлігін жарақтауда қолданылатын ЭАТ және байланыс жүйелері туралы негізгі 

мәліметтерді білуі. Поезд қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және өткізушілік қабілетін 
арттыратын теміржол көлігін техникалық жарақтаудың элементтерін білуі. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

EATZhT 4312 Электроника, автоматика, телемеханика на железнодорожном  

транспорте 

 
Пререквизиты:. Общий курс железных дорог; 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность. 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области электроники на 
транспорте. 

Краткое содержание курса Назначение средств сигнализации, централизации и блокировки, 

Устройство маневровых и поездных светофоров, Классификация реле, электрические параметры 

реле, маркировка реле, условные обозначения реле, реле постоянного тока. Классификация 
рельсовых цепей, Путевая полуавтоматическая блокировка, автоматическая блокировка. 

Результаты обучения: Изучение эксплуатационных возможностей, принципов построения 

эксплуатируемых и вновь разрабатываемых систем железнодорожной автоматики и телемеханики, 
изучение основных сведений о системах ЭАТ и связи, применяемых на станциях и в обустройстве 

железнодорожного транспорта, элементов технического вооружения железнодорожного транспорта, 

обеспечивающих безопасность движения поездов увеличивающих пропускную способность. 
Руководитель программы: Оразалин А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

DOB 4312 Дабыл, орталықтандыру және блоктау 

 

Пререквизеттері: Көліктің жалпы курсы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  
Оқу мақсаты: студенттің көлікте электроника саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 

табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тағайындау сигнал беру құралы, орталықтандыру, блоктау, 
бағдаршамдарды құрылғы. Орталықтандырудың және рельс шынжырлардың пойыз-дардың және 

жүйелердің қозғалыстары реттеуі. Құрылғы мен реле тағайындау. 

Оқыту нәтижесі: Құлыптау, орталықтандыру, сигнал беру құралдарының мақсаттары білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

SCB 4312 Сигнализация, централизация и блокировка 

 

Пререквизиты: Общий курс транспорта 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области электроники на 
транспорте. 

Краткое содержание курса: Назначение средств сигнализации, централизации, блокировки, 
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Устройство светофоров. Регулировка движения поездов и систем централизации и рельсовых цепей. 
Устройство и назначение реле. 

Результаты обучения: Знать назначение средств сигнализации, централизации, блокировки. 

Руководитель программы: Оразалин А.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TZhKTN 2216 Темір жол көлігі туралы нұсқаулар 

 
Пререквизиттері: Жалпы кәсіптік құзыреттілік 

Постреквизиттері: Көлікте қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

Оқу мақсаты: Студенттің темір жол көлігі саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 
табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Темiржол көлiгiнiң жұмыскерлерiн жалпы функ-циялар. Темiржол 

көлiгiнiң жұмыскерлерiне талаптар. Темiр жол көлiгiнде габарит. поез-дардың қозғалысы үшін 
сигнализация және байланыс құралдары. Пойыз қозғалысты ұйым-дастыру. Маневр өндіру. 

Автоматты және жартылай автоматты жолдық бұғаттау. Қозғалыс қалпына келтіру, өрт пойыздары. 

Шаруашылық поездардың қозғалысы. Маневр өндіру. Вагондарды бекіту. 

Оқыту нәтижесі: Көлікті пайдалану мен қозғалыс бойынша нұсқаулықтарды пайда-ланудың негізгі 
ережелерін және оларды қолданудың салаларын білу. Көлік заңдары мен не-гізгі қағидаларын білуі 

және түсіну. Нұсқаулықтың негізгі қағидаларын көлікті пайдала-нудың нақты жағдайларында 

қолдана алуы.  
Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

INZhT 2216 Инструкции на железнодорожном транспорте 

 

Пререквизиты: общепрофессиональные компетенции 

Постреквизиты: Обеспечение безопасности движения на транспорте 
Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области 

железнодорожного транспорта. 

Краткое содержание курса: Общие функции работников железнодорожного транспорта. 
Требования к работникам железнодорожного транспорта. Габариты на железнодорож-ном 

транспорте. Средства сигнализации и связи для движения поездов. Организация движения поездов. 

Производство манёвров. Автоматическая и полуавтоматическая путевая блокировка. Движение 

восстановительных, пожарных поездов. Движение хозяйственных поездов. Производство манёвров. 
Закрепление вагонов. 

Результаты обучения: Знать основные правила пользования инструкциями и сферу их применения 

по эксплуатации и движению транспорта. Знать и понимать законы транспорта и основных 
положений. Уметь применять основные положения инструкций в конкретных условиях 

эксплуатации транспорта. 

Руководитель программы: Шевцова А.А.  
Кафедра:Транспорт и сервис 

 

TZhKBNK 2216 Темір жол көлігі бойынша нормативтік құжаттар 

 
Пререквизиттері: Жалпы кәсіптік құзыреттілік 

Постреквизиттері: Көлікте қауіпсіздікті қамтамасыз ету  

Оқу мақсаты: Студенттің темір жол көлігі саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 
табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Темiржол көлiгiнiң заңы. Жарғы темір жол. техникалық пайдалану 

ережелері. Сигнал беру және байланыс жөніндегі нұсқаулық. Пойыздарды қозғалыс бойымен 

нұсқау. 
Оқыту нәтижесі: Көлікті пайдалану мен қозғалыс бойынша нұсқаулықтарды пайда-ланудың негізгі 

ережелерін және оларды қолданудың салаларын білу. Көлік заңдары мен негізгі қағидаларын білуі 
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және түсіну. Нұсқаулықтың негізгі қағидаларын көлікті пайдала-нудың нақты жағдайларында 
қолдана алуы. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

NDZhT 2216 Нормативные документы на железнодорожном транспорте 

 

Пререквизиты: общепрофессиональные компетенции 
Постреквизиты: Обеспечение безопасности движения на транспорте 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области 

железнодорожного транспорта. 
Краткое содержание курса: Закон ж/д транспорта, Устав железных дорог, Правила технической 

эксплуатации, Инструкция по сигнализации и связи, Инструкция по движению поездов.   

Результаты обучения: Знание правил пользования инструкциями и сферу их применения по 
эксплуатации и движению транспорта. Знание и понимание законов транспорта и основных 

положений. Умение применять основные положения инструкций в конкретных условиях 

эксплуатации транспорта. 

Руководитель программы: Савченко Е.А. 
Кафедра:Транспорт и сервис 

 

ZhNH 2217 Жылутехниканың негiздерiмен хладокөлiгi 

 

Пререквизиттері: Бiртұтас көлiк жүйесі; Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі 

Постреквизиттері: Көлiк құралдары; Жолаушыларды тасымалдау логистикасы Пер-соналды 

басқару 
Оқу мақсаты: Болашақ мамандарды оның қызметінің ең маңызды саласы – тез бқзылатын 

жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру бойынша жан-жақты дайындау.  

Курстың қысқаша мазмұны: Төмен температурасын алу физикалық принциптері, салқындату. 
Фазалық өту материал. Адиабаталық реттеу. Құйынды әсері. Көлік тоңазытқыш жабдықты 

пайдалану. Тоңазытқыш жабдықтарды дамуының негізгі тенденциялары. 

Оқыту нәтижесі: Хладокөлік үздіксіз суық тізбегінің негізгі принциптерін білу. Есептеу әдістерін 
қолдану, тез бұзылатын тауарлардын (ТБТ) көліктегі температурсын таң-дау. Тез бұзылатын 

тауарлардын тасы-малдау жөнінде пікір білдіруге мүмкіндігі. Ғылыми көзқарас негізінде бұзылатын 

тауарларды тасымалдауын ұйымдастыру мүмкіндігі, жаңа контексте рефрижераторлық көлік 

негіздерін техникалық білімді өзгертуге қабілеті. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

HOT 2217 Хладотранспорт с основами теплотехники 

 

Пререквизиты: Единая транспортная система, Взаимодействие видов транспорта 
Постреквизиты: Транспортные средства, Логистика пассажирских перевозок Управление 

персоналом 

Цель изучения. Подготовить будущего специалиста по одной из важнейших областей его работы 

— организации перевозок скоропортящихся грузов. 
Краткое содержание курса: Физические принципы получения низких температур, охлаждение. 

Фазовый переход вещества. Адиабатическое дросселирование. Вихревой эффект. Эксплуатация 

транспортных холодильных машин. Основные тенденции в развитии холодильных машин. 
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать основные принципы 

работы хладотранспорта в непрерывной холодильной цепи. Применять методы расчета, выбора 

температурного режима перевозки скоропортящихся грузов (СПГ). Уметь выражать суждения по 

вопросам перевозки СПГ хладотранспортом. Уметь организовать перевозку скоропортящихся 
продуктов, опираясь на научный подход, уметь модифицировать знания технических основ 

холодильного транспорта в новом контексте. 
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Руководитель программы: Чурсинов М.В. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

RUTM 2217  Рефрижераторлық түрдегі тоназытқыш машиналары 

 

Пререквизиттері: Бiртұтас көлiк жүйесі; Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі 

Постреквизиттері: Көлiк құралдары; Жолаушыларды тасымалдау логистикасы, Персоналды 

басқару 

Оқу мақсаты: Тоңазытқыш техникасының технологиясы, пайдалануы мен жөндеуі негіздерін 

игеру арқылы қалыпты-төмен температуралар саласындағы білімін қалыптас-тыруы және 

нақтылауы.  Түлектерді өз бетінше тоңазытқыш машиналарының сұлбаларын жобалауға, 
тоңазытқаш қондырғыларында жүретін жұмыс процестерін есептеуге дайындау.   

Курстың қысқаша мазмұны: Компрессорлық тоңазытқыштар. Суыту теориялық жә-не нақты 

цикл. Жіктеу компрессорлар. Компрессорлық операциялық процесс және жеткізу коэффициенті. Бір 
сатылы және екі сатылы тоңазытқыш. Компрессорлық суыту жобалау жә-не пайдалану. 

Тоңазытқыш теміржол көлік есепшот. Тоңазытқыштар автокөлік тасымалын есепшоты. Тез 

бұзылатын тауарлар үшін суыту контейнерлер. 

Оқыту нәтижесі: Хладокөлiг тоңазытқыштар негізгі принциптерін білу тоңазытқыш жабдық-тар 
мен жылу есептеу әдістерін қолдану ғылыми көзқарас негізінде, рефриже-ратор көлігінің жұмысын 

ұйымдастыру суыту қабілетін пайдалану жөніндегі пікірлерін білдіру мүмкіндігі жаңа контексте 

рефрижераторлық көлік білімін өзгертуге қабілеті. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

HMRT 2217 Холодильные машины рефрижераторного типа 

 

Пререквизиты: Единая транспортная система, Взаимодействие видов транспорта  

Постреквизиты: Транспортные средства, Логистика пассажирских перевозок Управление 
персоналом 

Цель изучения. Формирование и конкретизация знаний в области умеренно-низких температур 

путем овладения основами технологии, эксплуатации и ремонта холодильной техники, подготовка 
выпускников к самостоятельному проектированию схем холодильных машин, к расчету рабочих 

процессов, протекающих в элементах холодильных установок 

Краткое содержание курса: Компрессорные холодильные машины. Теоретический и 

действительный цикл работы холодильной машины. Классификация компрессоров. Рабочий 
процесс компрессора и коэффициент подачи. Одноступенчатые и двухступенчатые холодильные 

машины. Устройство и принцип работы компрессорных холодильных машин. Холодильные 

машины железнодорожного рефрижераторного транспорта. Холодильные машины автомобильного 
рефрижераторного транспорта. Холодильные машины контейнеров для скоропортящихся грузов. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать основные принципы 

работы холодильных машин рефрижераторного транспорта. Применять методы расчета 
холодильного оборудования и теплообменных аппаратов. Уметь выражать суждения по вопросам 

эксплуатации холодильных машин, уметь организовать работу рефрижераторного транспорта, 

опираясь на научный подход, а также  модифицировать знание о рефрижераторном транспорте в 

новом контексте. 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

ATB 3224 Автокөлік тасымалдауын басқару 

 

Пререквизиттері: Көлiк құралдары. Көлік логистикасы  

Постреквизиттері: Жіктеу(тарату) логистикасы; кәсіби қызмет 
Оқу мақсаты: Мамандарды поезд қозғалысының қауіпсіздігі, тасымалданатын жүктер мен 

жолаушылардың сақталуы саласында практикалық және ғылыми жұмысқа дайындау. 
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Курстың қысқаша мазмұны: Габаритті емес және ауыр салмақты жүктерді тасымал-дау 
технологиясы. Жүк және коммерциялық жұмыс негіздері. Түрлері мен жүк тасымалының жіктеу. 

Темір жол станциясы және жүк жөнелтушілермен өзара іс-қимыл. Ілеспе құжаттар жиынтығын 

толтыру. Тауар-ларды тасымалдау түсу ережесі. Орталықтандыру және үйлестірілген қимылмен 
басқару. Уақыт жәрдемақы және тұрып уақытта транспорт. Техно-логия және қалааралық және 

халықаралық қатынаста жолаушылар тасымалдау блок ұйым-дастыру. Қызметкерлер көлік 

компаниялары, экс-педиторлар, логистикалық компаниялар. 

Оқыту нәтижесі: Жолаушылар тасымалының басқару құрылымын білу. Жолаушы-лардың 
құқықтары мен міндеттері. Жүктерді көлік, көлiк құралдарының және ел халқының қамтамасыз 

етуде олардың рөлін түрлері. Жүк ағындарын зерттеу барысында алынған мәліметтерді өңдеуге 

және тасымалдауды ұйымдастыру технологиялық схемаларын әзірлеу, оларды қолдана білуі керек. 
Жылжымалы құрамның түрін таңдаңыз да, есептеулер және техникалық және пайдалану және 

экономикалық көрсеткіштері авто-мобильдер жұмыс талдауын орындауға. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

 

UAP 3224 Управление автомобильными перевозками 

 

Пререквизиты: Транспортные средства, Транспортная логистика 

Постреквизиты: Распределительная логистика, профессиональная деятельность. 
Цель изучения. Подготовка специалиста к практической и научной работе в области обеспечения 

безопасности движения поездов, сохранности перевозимых грузов и пассажиров 

Краткое содержание курса: Технология  перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. Основы 

организации грузовой и коммерческой работы. Виды и классификация грузовых перевозок. 
Взаимодействие ж/д станции и грузоотправителей. Заполнение комплекта перевозочных 

документов. Правила приема грузов к перевозке. Централизация и координированное управление 

движением. Нормы времени работы и простоя грузовых автомобилей. Технология и организация 
маршрутных перевозок пассажиров в междугородном и международном сообщениях. Персонал 

транспортных организаций, транспортно-экспедиционных агентств, логистических компаний. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать структуру управления 
пассажирскими перевозками. Права и обязанности пассажиров. Виды грузового транспорта, виды 

перевозок и их роль в обслуживании населения страны. Уметь обрабатывать данные исследования 

грузопотоков и применять их при разработке технологических схем организации перевозок. 

Выбирать тип подвижного состава, проводить расчеты и анализ технико-эксплуатационных и 
экономических показателей работы автомобилей. 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

 

KKI 3224 Көлік және коммерциялық іс-шаралар 

 

Пререквизиттері: Көлiк құралдары. Көлік логистикасы  

Постреквизиттері: Жіктеу (тарату) логистикасы; кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Студенттердің бойында логистикалық жүйелерді көлікпен қамтамасыз етуді 
жоспарлау, ұйымдастыру және тиімді басқару саласында теориялық негіздер мен практикалық 

дағдылары мен біліктілігін  қалыптастыру.   

Курстың қысқаша мазмұны: Тауарларды тасымалдауды ұйымдастыру және жүзеге асыру негізгі 
принциптері. Тасымалдау үрдісіне қатысу-шылардың өзара іс – қимылының құ-қықтық схемасы. 

Ұйымдастыру басқару құрылымы. Хабарлардың түрлері. Жүк тасыма-лының жіктелуі. Жүк 

тасымалының ұйымдастыру құқықтық реттеу. Пакет ілеспе құжаттар: жеке басын куәландыратын 

және тағайындау. Көлік құжаттарды жөнелтуші станцияның және жүк жөнелтушiнiң толтыру 
тәртібі. Көлік құжаттарды тағайындау станциясы және алу-шы толтыру тәртібі. Жолда көлік 

құжаттары АЖМС тәртібі. Әсіресе, электрондық көлік ре-корд пайдаланып шот-фактура толтыру 
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электрондық жүк-құжаты, қағазсыз технология,: тасымалдау құжаттарын қазіргі әдістері. 
Оқыту нәтижесі: Жүк және коммерциялық жұмыс тех-никалық құралдарын, контей-нерлік және 

бумалық қоса алғанда, көлік-логистикалық жүйелерін, тасымалдауды ұйымдас-тыру және басқару 

бизнес сарапшылардың негіздері бойынша тасымалдауды ұйымдастыру инновациялық жолдарын 
білу. Озық технологиялар негізінде жүктің және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру жүзеге 

асыру барысында алған білімдерін, автоматтандырылған басқару жүйелерін қолдануға икемi болуы 

керек. Автоматтандыру жағдайында компью-терлік жабдықтарды пайдалану, жүк және 

коммерциялық жұмыс технологиясын жетілдіру үшін экономикалық іс-шаралар әсер алу 
тұрғысынан, объективті бағалауға. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TKD 3224 Транспортно-коммерческая деятельность 

 
Пререквизиты: Транспортные средства, Транспортная  логистика 

Постреквизиты: Распределительная логистика, Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Усвоение студентами теоретических основ и практических навыков и умений в 

области планирования, организации и эффективного управления транспортным обеспечением 
логистических систем. 

Краткое содержание курса: Основные принципы организации и осуществления перевозок грузов. 

Организационно-правовая схема взаимодействия участников перевозочного процесса. 
Организационная структура управления. Виды сообщений. Классификация грузовых перевозок. 

Нормативно-правовое регулирование в организации грузовых перевозок. Комплект перевозочных 

документов: определение и назначение. Порядок заполнения перевозочных документов станцией 

отправления и грузоотправителем.  Порядок заполнения перевозочных документов станцией 
назначения и грузополучателем. Порядок заполнения перевозочных документов станциями в пути 

следования. Современные способы оформления перевозочных документов: электронная дорожная 

ведомость, безбумажная технология, особенности заполнения накладной с использованием 
электронного досье перевозки. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать технические средства 

грузовой и коммерческой работы, прогрессивные способы организации перевозок в транспортных 
логистических системах в том числе контейнерных и пакетных, основы коммерческой деятельности 

специалистов по организации и управлению перевозками. Уметь применять полученные знания при 

осуществлении организации грузовой и коммерческой работы на основе прогрессивных 

технологий, автоматизированных систем управления. Пользовании средствами вычислительной 
техники в условиях АСУ, объективно оценивать, с точки зрения получения экономического 

эффекта мероприятия по совершенствованию технологии грузовой и коммерческой работы. 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

 

KK 3305 Көлік құқығы 

 

Пререквизиттері: Темір жолдардың жалпы курсы; жедел жұмыс және қозғалыс сапасын басқару; 

жылжымалы құрамды пайдалану. 
Постреквизиттері: кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: студенттерді көліктік құқық концептуальды аппаратының заңды мазмұнын 

таныстырады. Қоғам мен мемлекет дамуының қазіргі кезеңінде көлік құралдарының түрлері мен 
тасымалдау келісімшарттарының әртүрлілігіне ерекше назар аудару қажет. Бұл курсты оқып-үйрену 

нәтижесінде студент жалпы қабылданған постулаттарға ие болуы керек, ақылы қызметтерді көрсету 

және қызметтің жекелеген түрлерін лицензиялау саласындағы азаматтық құқықты практикалық 

қолдану дағдыларын және халықаралық құралдар мен реттеу механизмдерін меңгеруі тиіс. 
Курстың қысқаша мазмұны: ұжырымдама, пән, көліктік құқық жүйесі. Көліктік қызметті 

лицензиялау. Көліктегі шарттық қатынастардың жалпы ережелері. Тауарларды тасымалдау туралы 
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шарт. Жолаушыларды және багажды тасымалдау туралы шарт. Талаптары мен талаптары: түрлері,  
құны, ұсыну тәртібі және рұқсаты. Көлік қатынастары саласындағы құқық бұзушылыққа 

жауапкершілік. Көлік экспедициясы, сүйреу, қызмет көрсету бойынша келісімшарттардың басқа 

түрлері. Сақтандыру. 
Оқыту нәтижесі: құқықтық актілермен жұмыс істей білу; теориялық қағидаттарды практикада 

қолдануға және нақты құқықтық мәселелерді шешуге қолдануға, банкроттық институтының 

нормаларын дұрыс орындауға қажетті білімдер мен дағдыларды игеруге, сондай-ақ пәнді зерттеу 

кезінде алынған материалды практикалық қолдануды ынталандыруға бағытталған. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

 

TP 3305 Транспортное право 

 
Пререквизиты: Общий курс железных дорог; управление эксплуатационной работой и качеством 

перевозок; эксплуатация подвижного состава. 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: ознакомить студентов с правовым содержанием понятийного аппарата 
транспортного права. Особое внимание следует уделить разнообразию видов транспортных средств 

и договоров перевозки на современном этапе развития  общества  и  государства.  В результате  

изучения  данного  курса студент  должен усвоить  общепризнанные  постулаты,  овладеть  
навыками  практического  использования гражданско-правовых  и  международных  средств  и  

механизмов  регулирования  в  сфере оказания возмездных услуг и лицензирования отдельных 

видов деятельности. 

Краткое содержание курса: Понятие, предмет, система транспортного права. Лицензирование 
транспортной деятельности. Общие  положения  договорных отношений  на транспорте. Договор  

перевозки грузов. Договор перевозки пассажира и багажа. Претензии  и  иски:  виды,  значение,  

порядок предъявления и разрешения.  Ответственность за   правонарушения   в   сфере   
транспортных отношений. Иные виды договоров на транспорте экспедиция, буксировка, сервисное 

обслуживание. Страхование. 

Результаты обучения: уметь  работать  с  правовыми  актами;  навыками применения  
теоретических  положений   на  практике  и  использовать   их  при  решении конкретных правовых  

задач, усвоить необходимые знания и навыки  для правильной реализации норм института 

банкротства, а также способствовать  практическому  использованию  материала,  полученного  в  

ходе изучения предмета. 
Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

HTZSR 3305 Халықаралық тасымалдаулардың заңға сүйенген реттеуі 

 

Пререквизиттері: Темір жолдардың жалпы курсы; жедел жұмыс және қозғалыс сапасын басқару; 
жылжымалы құрамды пайдалану. 

Постреквизиттері: кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Тауарлар мен жолаушыларды халықаралық тасымалдау келісімшарттарын құқықтық 

реттеудің заманауи жүйесі туралы студенттердің білімдерін қалыптастыру, оның құқықтық 
нормалары мен нормалары, оның ішінде халықаралық құқықтық, ұлттық құқықтық және 

мемлекеттік емес реттегіштер. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру негіздері. Жүк 
тасымалдарының түрлері мен классификациясы. Жүк жөнелтушілер мен жүк алушылардың өзара 

іс-қимылы. Жеткізу құжаттарының жиынтығын толтыру. 

Оқыту нәтижесі: Курстың аяқталғаннан кейін студент: Халықаралық келісімдерді білу керек. 

Халықаралық жүк тасымалдау жүйесінің жүк тасымалдау құжаттарының жиынтығы. Көлік туралы 
келісім тараптарының құқықтары мен міндеттері. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
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Кафедра: Көлік және сервис 

 

PRMP 3305 Правовое регулирование международных перевозок 

 
Пререквизиты: Общий курс железных дорог; управление эксплуатационной работой и качеством 

перевозок; эксплуатация подвижного состава. 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Формирование у студентов знаний о современной системе правового 
регулирования договоров международной перевозки грузов и пассажиров, тенденциях ее развития 

как системы юридических принципов и норм включающих международно-правовые, национально-

правовые, а также негосударственные регуляторы 
Краткое содержание курса: Основы организации грузовой и коммерческой работы. Виды и 

классификация грузовых перевозок. Взаимодействие грузоотправителей и грузополучателей. 

Заполнение комплекта перевозочных документов. 
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: Знать международные 

соглашения. Комплект перевозочных документов системы международных грузовых сообщений. 

Право и обязанности участников транспортного соглашения. 

Руководитель программы: Черкасов Ю.Б. 
Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

IK 4306 Индустриялық құралдары 

 

Пререквизеттері: Темір жолдардың жалпы курсы; жылжымалы құрамды пайдалану 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: студент өнеркәсіптік көлік саласында теориялық негіздерді игеруде. 
Курстың қысқаша мазмұны: Көлік режимдері. Өнеркәсіптік көлік құралдары. Темір жолдардың 

жарғысы. «Теміржол көлігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы және жүк тасымалдау 

шарттары. Жөнелту және бару пункттерінде және жүк транзитінде жүк және коммерциялық жұмыс 
технологиясы. Жүк тарифтері. Халықаралық тасымалдарда жүк және коммерциялық операциялар. 

Шекаралық станциялардың технологиясы. Тасымалданған жүктердің сақталуын қамтамасыз ету. 

Оқыту нәтижесі: Өндірістік көлік құралдарында жүк және коммерциялық жұмыстардың негіздері 
мен мақсаттарын білу. Көліктік процесті ұйымдастыру үшін жүк және коммерциялық жұмыстар 

негіздерін қолдану. Процесс бойынша пікір білдіру мүмкіндігі. Жақсы тәжірибеге негізделген 

тауарларды тасымалдауды ұйымдастыру мүмкіндігі. Тасымалдау үдерісінің технологиялық 

негіздерін жаңа контекстте өзгерту туралы білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

PT 4306 Промышленный транспорт 

 

Пререквизиты: Общий курс железных дорог; эксплуатация подвижного состава 
Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: овладение студентом теоретическими основами в области промышленного 

транспорта. 

Краткое содержание курса: Виды транспорта.  Промышленный транспорт. Устав железных дорог. 
Закон РК «О железнодорожном транспорте» Организация и условия перевозок грузов. Технология 

грузовой и коммерческой работы в пунктах отправления и назначения, и в пути следования груза. 

Грузовые тарифы. Грузовые и коммерческие операции в международном сообщении. Технология 
работы пограничных станций. Обеспечение сохранности перевозимых грузов. 

Результаты обучения Знание основ и задач грузовой и коммерческой работы выполняемой на 

промышленном транспорте. Применение основ грузовой и коммерческой работы для организации 

перевозочного процесса. Умение выражать суждения по вопросам технологического процесса. 
Умение организовать перевозку грузов на основе передового опыта. Умение модифицировать 

знание технологи-ческих основ перевозочного процесса в новом контексте. 
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Руководитель программы: Савченко Е.А. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

SKZhZhT 4306 Сирек кірме жолының жумыс технологиясы 

 

Пререквизеттері: Темір жолдардың жалпы курсы; жылжымалы құрамды пайдалану 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: қоғамдық пайдалану, өнеркәсіптік көлік саласындағы теориялық негіздерді оқып 
үйренеді. 

Курстың қысқаша мазмұны: Бірыңғай технологиялық процесс. Күнделікті жоспар кестесі. 

Өнеркәсіптік көлік құралдары. Темір жолдардың жарғысы. «Теміржол көлігі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы және жүк тасымалдау шарттары. Жөнелту және бару пункттерінде және 

жүк транзитінде жүк және коммерциялық жұмыс технологиясы. Жүк тарифтері. Халықаралық 

тасымалдарда жүк және коммерциялық операциялар. Шекаралық станциялардың технологиясы. 
Тасымалданған жүктердің сақталуын қамтамасыз ету. 

Оқыту нәтижесі: Өндірістік көлік құралдарында жүк және коммерциялық жұмыстардың негіздері 

мен мақсаттарын білу. Көліктік процесті ұйымдастыру үшін жүк және коммерциялық жұмыстар 

негіздерін қолдану. Процесс бойынша пікір білдіру мүмкіндігі. Жақсы тәжірибеге негізделген 
тауарларды тасымалдауды ұйымдастыру мүмкіндігі. Тасымалдау үдерісінің технологиялық 

негіздерін жаңа контекстте өзгерту туралы білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

TRPPNP 4306 Технология работы подъезного пути необщего пользования 

 
Пререквизиты: Общий курс железных дорог; эксплуатация подвижного состава 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области работы путей 
необщего пользования, промышленного транспорта. 

Краткое содержание курса: Единый технологический процесс.  Суточный план график. 

Промышленный транспорт. Устав железных дорог. Закон РК «О железнодорожном транспорте» 
Организация и условия перевозок грузов. Технология грузовой и коммерческой работы в пунктах 

отправления и назначения, и в пути следования груза. Грузовые тарифы. Грузовые и коммерческие 

операции в международном сообщении. Технология работы пограничных станций. Обеспечение 

сохранности перевозимых грузов. 
Результаты обучения Знание основ и задач грузовой и коммерческой работы выполняемой на 

промышленном транспорте. Применение основ грузовой и коммерческой работы для организации 

перевозочного процесса. Умение выражать суждения по вопросам технологического процесса. 
Умение организовать перевозку грузов на основе передового опыта. Умение модифицировать 

знание технологических основ перевозочного процесса в новом контексте.  

Руководитель программы: Савченко Е.А. 

 

TTM 4307 Тиеу және түсіру машиналары 

 

Пререквизеттері: Жоғары математика, физика, сызба геометрия және инженерлік графика. 
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: жүктеу-түсіру құрылғыларының студенттік теориялық негіздерін меңгеру 

Курстың қысқаша мазмұны: Тасымалдау және түсіру және қойма жұмыстарын механикаландыру 
технологиясының ұғымдарын анықтау. Техникалық прогрестің негізі ретінде технологиялық 

процестер мен өндіріс процестерін механизациялау, біздің қоғамдардың материалдық-техникалық 

базасын құру. 

Оқыту нәтижесі: Көліктегі жүк тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру негіздерін білу, қойма 
жұмыстарын жетілдіру әдістерін қолдану. Складтық операциялардың технологиясын және 

механизация құралдарын ұйымдастыру мүмкіндігі. Жүк тиеу-түсіру және сақтау операцияларын 
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кешенді механикаландыру және автоматтандыру үшін схемаларды әзірлеу мүмкіндігі. Тасымалдау 
үдерісін механикаландыру және автоматтандыруға мүмкіндік беретін қойма қызметі өндірісін 

ұйымдастыру мүмкіндігі. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

PRM 4307 Погрузочно-разгрузочные машины 

 
Пререквизиты: Высшая математика, физика, Начертательная геометрия и инженерная графика. 

Постреквизиты: Организация перевозок и управление движением, транспортная логистика. 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области погрузо – 
разгрузочных устройств. 

Краткое содержание курса: Определение понятий технологии и механизации погрузочно-

разгрузочных работ и складских операций. Значение технологии и механизации производственных 
процессов как основы технического прогресса, создания материально-технической базы нашего 

обществ. 

Результаты обучения: Знание основ организации погрузочно-разгрузочных работ на транспорте, 

применение методов совершенствования складских операций. Умение организовать технологию 
складских операций и средств механизации. Умение разрабатывать схемы комплексной 

механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских операций. Умение 

организовать производство складских операций, позволяющих механизировать и автоматизировать 
перевозочный процесс. 

Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

KOZh 4307 Көлік және өңдеу жабдықтары 

 

Пререквизеттері: Жоғары математика, физика, сызба геометрия және инженерлік графика. 
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: жүктеу-түсіру құрылғыларының студенттік теориялық негіздерін меңгеру 

Курстың қысқаша мазмұны: Тұтыну-түсіру және қойма жұмыстарын технологиялау және 
механикаландыру ұғымдарын анықтау. Техникалық прогрестің негізі ретінде технологиялық 

процестер мен өндіріс процестерін механизациялау, біздің қоғамдардың материалдық-техникалық 

базасын құру. 

Оқыту нәтижесі: Көліктегі жүк тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру негіздерін білу, қойма 
жұмыстарын жетілдіру әдістерін қолдану. Складтық операциялардың технологиясын және 

механизация құралдарын ұйымдастыру мүмкіндігі. Жүк тиеу-түсіру және сақтау операцияларын 

кешенді механикаландыру және автоматтандыру үшін схемаларды әзірлеу мүмкіндігі. Тасымалдау 
үдерісін механикаландыру және автоматтандыруға мүмкіндік беретін қойма қызметі өндірісін 

ұйымдастыру мүмкіндігі. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

TPO 4307 Транспортно-перегрузочное оборудование 

 
Пререквизиты: Высшая математика, физика, Начертательная геометрия и инженерная графика. 

Постреквизиты: Организация перевозок и управление движением, транспортная логистика. 

Цель изучения: является овладение студентом теоретическими основами в области погрузо – 
разгрузочных устройств. 

Краткое содержание курса: Определение понятий технологии и механизации погрузочно-

разгрузочных работ и складских операций. Значение технологии и механизации производственных 

процессов как основы технического прогресса, создания материально-технической базы нашего 
обществ. 

Результаты обучения: Знание основ организации погрузочно-разгрузочных работ на транспорте, 
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применение методов совершенствования складских операций. Умение организовать технологию 
складских операций и средств механизации. Умение разрабатывать схемы комплексной 

механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских операций. Умение 

организовать производство складских операций, позволяющих механизировать и автоматизировать 
перевозочный процесс. 

Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

PKGOTKK 4308 Порт және кеме ғимараттар және олардың техникалық қызмет көрсету 

 

Пререквизеттері: Темiр жолдардың жалпы курсы, тасымалдау сапасын және эксп-луатациялық 
жұмысты басқару; жылжымалы құрамның пайдалануы. 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: Порттардың түрлерін, кемелердің түрлерін, олардың ерекшеліктерін, құрылымын 
және функциясын қарастырыңыз. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазіргі теңіз айлақтары - жоғары механикаландырылған күрделі 

кәсіпорын және көліктік хаб. Олар табиғи және кейде жасанды айлақтар мен кемелер үшін, жүк 

операциялары үшін механизмдер, флоты отынмен, су және азық-түлікпен, қоймалармен, 
лифтілермен, тоңазытқыштармен және басқа да арнайы құрылымдармен жабдықтауға арналған 

құрылғылар. Порт аумағында техникалық, навигациялық, заңды және коммерциялық жүк 

тасымалдау қызметтерін ұсынатын түрлі мекемелер бар әкімшілік ғимараттар бар. 
Оқыту нәтижесі: Теңіз порттарының мақсаттарын білу, жүк және коммерциялық жұмыстардың 

негіздері мен мақсаттары теңіз көлігімен жүзеге асырылады. Көліктік процесті ұйымдастыру үшін 

жүк және коммерциялық жұмыстар негіздерін қолдану. Процесс бойынша пікір білдіру мүмкіндігі. 

Жақсы тәжірибеге негізделген тауарларды тасымалдауды ұйымдастыру мүмкіндігі. Тасымалдау 
үдерісінің технологиялық негіздерін жаңа контекстте өзгерту туралы білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

PSSTE 4308 Портовые и судоходные сооружения и их техническая эксплуатация 

 
Пререквизиты: Общий курс железных дорог; эксплуатация подвижного состава 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: Рассмотреть виды портов, типы судов их особенности строения и функции. 

Краткое содержание курса: Современные морские порты — это комплексное 
высокомеханизированное предприятие и транспортный узел. В них есть естественные, а иногда и 

искусственные гавани и причалы для судов, механизмы для грузовых работ, устройства для 

снабжения флота топливом, водой и продовольствием, складское хозяйство, элеваторы, 
холодильники и другие специальные постройки. На территории порта располагаются 

административные здания, где находятся различные учреждения, осуществляющие техническое, 

навигационное, правовое и коммерческое обслуживание судоходства. 
Результаты обучения Знание назначение морских портов, основ и задач грузовой и коммерческой 

работы выполняемой на морском транспорте. Применение основ грузовой и коммерческой работы 

для организации перевозочного процесса. Умение выражать суждения по вопросам 

технологического процесса. Умение организовать перевозку грузов на основе передового опыта. 
Умение модифицировать знание технологических основ перевозочного процесса в новом контексте.  

Руководитель программы: Оразалин А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

SKTZhSKE 4308 Су көлігі туралы жүктерді сақтау және қамтамасыз ету 

 

Пререквизеттері: Темiр жолдардың жалпы курсы, тасымалдау сапасын және эксп-луатациялық 
жұмысты басқару; жылжымалы құрамның пайдалануы. 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  
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Оқу мақсаты: Су көлігі арқылы жүктерді тасымалдаудың шарттары мен әдістерін қарастырыңыз. 
Курстың қысқаша мазмұны: Тауарды тасымалдауды ұйымдастыру және жүргізу шарттары. 

Жөнелту және бару пункттерінде және жүк транзитінде жүк және коммерциялық жұмыс 

технологиясы. Жүк тарифтері. Халықаралық тасымалдарда жүк және коммерциялық операциялар. 
Шекаралық порттардың технологиясы. Тасымалданған жүктердің сақталуын қамтамасыз ету. 

Оқыту нәтижесі: Теңіз порттарының мақсаттарын білу, жүк және коммерциялық жұмыстардың 

негіздері мен мақсаттары теңіз көлігімен жүзеге асырылады. Көліктік процесті ұйымдастыру үшін 

жүк және коммерциялық жұмыстар негіздерін қолдану. Процесс бойынша пікір білдіру мүмкіндігі. 
Жақсы тәжірибеге негізделген тауарларды тасымалдауды ұйымдастыру мүмкіндігі. Тасымалдау 

үдерісінің технологиялық негіздерін жаңа контекстте өзгерту туралы білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

SKGVT 4308  Сохранность и крепление грузов на водном транспорте 

 
Пререквизиты: Общий курс железных дорог; эксплуатация подвижного состава 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: Рассмотреть условия и способы перевозки грузов на водном транспорте. 

Краткое содержание курса: Организация и условия перевозок грузов. Технология грузовой и 
коммерческой работы в пунктах отправления и назначения, и в пути следования груза. Грузовые 

тарифы. Грузовые и коммерческие операции в международном сообщении. Технология работы 

пограничных портов. Обеспечение сохранности перевозимых грузов. 
Результаты обучения Знание назначение морских портов, основ и задач грузовой и коммерческой 

работы выполняемой на морском транспорте. Применение основ грузовой и коммерческой работы 

для организации перевозочного процесса. Умение выражать суждения по вопросам 

технологического процесса. Умение организовать перевозку грузов на основе передового опыта. 
Умение модифицировать знание технологических основ перевозочного процесса в новом контексте.  

Руководитель программы: Оразалин А.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

 

AKZhTE 4311 Әуе көлігімен жүктерді тасымалдау ережесі 

 

Пререквизеттері: Көліктің жалпы курсы; жылжымалы құрамды пайдалану 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: Тауарларды әуе арқылы тасымалдау шарттары мен әдістерін қарастырайық. 
Курстың қысқаша мазмұны: Тауарды тасымалдауды ұйымдастыру және жүргізу шарттары. 

Жөнелту және бару пункттерінде және жүк транзитінде жүк және коммерциялық жұмыс 

технологиясы. Жүк тарифтері. Халықаралық тасымалдарда жүк және коммерциялық операциялар. 
Шекаралық порттардың технологиясы. Тасымалданған жүктердің сақталуын қамтамасыз ету. 

Оқыту нәтижесі: Әуе көлігінде жүк және коммерциялық жұмыстардың негіздері мен мақсаттарын 

білу. Көліктік процесті ұйымдастыру үшін жүк және коммерциялық жұмыстар негіздерін қолдану. 
Процесс бойынша пікір білдіру мүмкіндігі. Жақсы тәжірибеге негізделген тауарларды 

тасымалдауды ұйымдастыру мүмкіндігі. Тасымалдау үдерісінің технологиялық негіздерін жаңа 

контекстте өзгерту туралы білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

 

PPGVT 4311 Правила перевозки грузов на воздушном транспорте 

 

Пререквизиты: Общий курс транспорта; эксплуатация подвижного состава 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 
Цель изучения: Рассмотреть условия и способы перевозки грузов на воздушном транспорте. 

Краткое содержание курса: Организация и условия перевозок грузов. Технология грузовой и 
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коммерческой работы в пунктах отправления и назначения, и в пути следования груза. Грузовые 
тарифы. Грузовые и коммерческие операции в международном сообщении. Технология работы 

пограничных портов. Обеспечение сохранности перевозимых грузов. 

Результаты обучения Знание назначение основ и задач грузовой и коммерческой работы 
выполняемой на воздушном транспорте. Применение основ грузовой и коммерческой работы для 

организации перевозочного процесса. Умение выражать суждения по вопросам технологического 

процесса. Умение организовать перевозку грузов на основе передового опыта. Умение 

модифицировать знание технологических основ перевозочного процесса в новом контексте. 
Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

 

AKZhKZh 4311 Әуе көлігінде жүк және коммерциялық жұмыс 

 
Пререквизеттері: Көліктің жалпы курсы; жылжымалы құрамды пайдалану 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: Жүктерді және коммерциялық операцияларды, жүктерді әуе көлігімен тасымалдау 

әдістерін қарастыру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Тауарды тасымалдауды ұйымдастыру және жүргізу шарттары. 

Жөнелту және бару пункттерінде және жүк транзитінде жүк және коммерциялық жұмыс 

технологиясы. Жүк тарифтері. Халықаралық тасымалдарда жүк және коммерциялық операциялар. 
Шекаралық порттардың технологиясы. Тасымалданған жүктердің сақталуын қамтамасыз ету. 

Оқыту нәтижесі: Әуе көлігінде жүк және коммерциялық жұмыстардың негіздері мен мақсаттарын 

білу. Көліктік процесті ұйымдастыру үшін жүк және коммерциялық жұмыстар негіздерін қолдану. 

Процесс бойынша пікір білдіру мүмкіндігі. Жақсы тәжірибеге негізделген тауарларды 
тасымалдауды ұйымдастыру мүмкіндігі. Тасымалдау үдерісінің технологиялық негіздерін жаңа 

контекстте өзгерту туралы білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Оразалин А.А. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

GKRVT 4311 Грузовая и коммерческая работа на воздушном транспорте 

 

Пререквизиты: Общий курс транспорта; эксплуатация подвижного состава 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: Рассмотреть грузовые и коммерческие операции, способы перевозки грузов на 
воздушном транспорте. 

Краткое содержание курса: Организация и условия перевозок грузов. Технология грузовой и 

коммерческой работы в пунктах отправления и назначения, и в пути следования груза. Грузовые 
тарифы. Грузовые и коммерческие операции в международном сообщении. Технология работы 

пограничных портов. Обеспечение сохранности перевозимых грузов. 

Результаты обучения Знание назначение основ и задач грузовой и коммерческой работы 
выполняемой на воздушном транспорте. Применение основ грузовой и коммерческой работы для 

организации перевозочного процесса. Умение выражать суждения по вопросам технологического 

процесса. Умение организовать перевозку грузов на основе передового опыта. Умение 

модифицировать знание технологических основ перевозочного процесса в новом контексте.  
Руководитель программы: Савченко Е.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 
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Көлік, көлік техникасы және технологиялары 

Транспорт, транспортная техника и технологии 

 

Академиялық дәрежесі: 6В07112  – «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» білім 

беру бағдарламасы бойынша техника және технологиялар бакалавры (5В071300 – «Көлік, 

көлік техникасы және технологиялары» мамандығы бойынша техника және технологиялар 

бакалавры 

Академическая степень: бакалавр в области услуг по образовательной программе «6В07112 

«Транспорт, транспортная техника и технологии» (бакалавр техники и технологий по 

специальности 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии») 

 

В рамках специальности 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии» 

студентам предлагается на выбор две образовательные траектории: «Техническая 

эксплуатация автомобиля» и «Производство автомобилей». 
 

 

1 2020-2021 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ / УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧ. ГОД 
 

1.1 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1курса 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес
тво 

академически

х кредитов 

1 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 21 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік 

коммуникативтік 

және мәдениет 

/Социальная 

коммуникативност

ь и культура/Social 

communicativeness 

and culture 

KKZT/SIK/TMHK 

1101 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы/Современная 

история Казахстана/The modern history of 

Kazakhstan 

5 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 
социально-

политических 

знаний/Module of 

socio-political 

knowledge  

PM/PK/PC 1102 
Психология.Мәдениеттану/Психология. 

Культурология/Psychology. Culturology 
4 

ЖБП / 

ООД 
Тілдегі/Языковой 

ShT / IYa /  

FL1103 (1) 

Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign 

Language 
5 

K(O)T/K(R)Ya/K(R

)L 1104(1)  

Қазақ(орыс) тілі/Казахский (русский) язык /Kazakh 

(Russian) language 
5 

ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура  

DSh/FK/PC 1108 
Дене шынықтыру/ Физическая культура/ Physical 

Culture 
2 

Вузовский компонет 4 
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БП /  

БД 

SGIG/NGIG/DGED 

1201 

Сызба 

геометриясы 

және инженерлiк 

графика / 

Начертательная 
геометрия и 

инженерная 

графика / 

Descriptive 

geometry and 

engineering 

drawing  

4 
SGIG/NGIG/

DGED 1201 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 5 

ЖБП / 

ООД 

Жалпы 

элективті/Общеэлек

тивный 

AOKOT / 

OBZhОТ 1112 

Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

негіздері/ Основы безопасности жизнедеятельности и 

охрана труда 

5 

Din/Rel 1112 Дінтану/Религиоведение 

ETD / EUR 

1112 

Экология және тұрақты даму / Экология и устойчивое 

развитие  

Gen/Gen 1112 Гендерология/Гендерология 

OMSHN/ORZ

h 1112 

Өсімдік және мал шаруашылық негіздері/Основы 

растениеводства и животноводства 

2 СЕМЕСТР 30 

Міндетті компонент / Обязательный компонент 21 

ЖБП / 
ООД 

Тілдегі/Языковой 

ShT / IYa /  

FL1103 (2) 
Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign Language 5 

K(O)T/K(R)Y
a/K(R) L 1104 

(2) 

Қазақ(орыс) тілі/Казахский (русский) язык /Kazakh 
(Russian) language 

5 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік 

коммуникативтік 

және мәдениетін 

/Социальная 

коммуникативность 

и культура 

AKT/IKT/IK

T 1105 

Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде)/ Информационно-

коммуникационные технологии (на англ.языке)/ 

Information and communication technologies (in Engl. 

Language)  

5 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических 
знаний  

SA/PS/PS 

1106 

Саясаттану. 

Әлеуметтану/Политология.Социология/Political 

science. Sociology 

4 

ЖБП / 

ООД 
 

DSh/FK/PC 

1109 

Дене шынықтыру/ Физическая культура/ Physical 

Culture 
2 

Вузовский компонет 6 

БП /  

БД Ортақ техникалық/ 

Общетехнический/ 

SShN/ OSD/ 

PB 1202 

Слесарь шаруалар негіздері/ Основы слесарного дела/ 

Plumbing basics 
5 

БП /  

БД 

OP/UP/EP  

1204 
Оқу / Учебная / Educational  1 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  
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БП /  

БД 

 

Жалпы 

элективті/Общеэлек

тивный/General 

elective 

EEN/EOE/EE

BE 1203 

Электротехника және электроника негіздері / 

Электротехника и основы электроники/ Electrical 

engineering and bases of electronics 
3 

KEA/EAT|/EA

NT1203 

Көліктегі электроника және автоматика/Электроника и 

автоматика на транспорте/Electronics and automation in 

transport 

 

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

 

Цикл Модулі / Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически

х кредитов 

3 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 7 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 
модулі/Модуль 

социально-

политических 

знаний/Module of 

socio-political 

knowledge  

Fil/ Fil /Phil 

2107 
Философия /Философия / Philosophy 5 

ОҚТ / 
ДВО 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура 

DSh/FK/PC 

1110 

Дене шынықтыру/ Физическая культура/ Physical 

Culture 
2 

Вузовский компонет 8 

БП / 

БД 
Ортақ техникалық/ 

Общетехнический/ 

General technical 

MB/DM/DM2

205 

Машиналардың бөлшектері /Детали машин / Details of 

machines  
5 

БП / 

БД 

TM/TM/TM 

2206 

Теориялық механика/Теоретическая механика/ 

Theoretical mechanics 
3 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 15 

БП / 
БД 

Көлiк құралдары/ 

Транспортные 

средства/ Transport 

vehicles 

ZhNH/HOT/R

TBHE 2207 

Жылутехника негiздерiмен хладокөлiгi/ 

Хладотранспорт с основами теплотехники/ 

Refrigerative transport with basics of heat engineering 

5 
MKMT/MTK

M/MTTCM 

2207 

Материалтану. Құрастыру материалдарының 

технологиясы/ Материаловедение.Технология 

конструкционных материалов/ Technology of 

constructional materials 

БП / 

БД 

Жобалау және 

құрылыс / 

Проектирование и 

конструирование / 
Design and 

construction  

 

IZhKZhEN/ 

ОKRDVS/ 

DBCICE2208 

Іштен жану қозғалтқыштарының жобалау есептеу 

негіздері / Основы конструирования и расчета 

двигателей внутреннего сгорания/ Designing basics and 

calculation of Internal combustion engine 5 

AT/TА/TC 

2208 

Автокөліктер  теориясы/ Теория автомобилей/ Theory 

of cars 

БП / 
БД 

Ортақ техникалық/ 

Общетехнический/ 

General technical 

MМT/TMM/T

MM 2209 

Машиналардың және механизмдердің теориясы/ 

Теория машин и механизмов/ Theory of machines and 

mechanisms 
5 

MKMT/MTK

M 2209 

Машина механизмінің кинематикасы мен динамикасы/ 

Кинематика и динамика механизмов машин/ 

Kinematics and dynamics of machines mechanisms 

4 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 2 
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ЖБП / 

ООД 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура 

DSh/FK/PC 

1111 

Дене шынықтыру/ Физическая культура/ Physical 

Culture 
2 

Вузовский компонент 8 

БП / 

БД 

Жобалау және 

құрылыс / 

Проектирование и 

конструирование / 
Design and 

construction 

AZhZhEKMK

N 

/OKTMESAP/ 
BTMCWEAP

S2211 

Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк 

машиналарының құрастыру негiздерi/ Основы 

конструирования транспортных машин с элементами 

систем автоматического проектирования/ Bases of 
transport machine construction with the elements of 

automatic planning  systems 

5 

БП / 

БД 

Кәсіптік практика / 

Профессиональная 

практика 

KPO/PPP/PPT  

2215 
Өндірістік / Производственная 3 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 20 

БП / 

БД 

Кәсіпкерлік 

экономикалық 

негіздері/Экономиче

ские основы 

предпринимательств

а/ Economic 

fundamentals of 

entrepreneurship 

TKS/TPS 

2215 

Технологиялық Кәсіпкерлік және 

Стартаптар/Технологическое Предпринимательство и 

Стартапы 

5 

ZhМ/PM 2215 Жобалық менеджмент/Проектный менеджмент 

БП / 
БД 

Көлiк құралдары/ 

Транспортные 
средства/ Transport 

vehicles 

KK/TC/TV22
12 

Көлiк құралдары/ Транспортные средства/ Transport 
vehicles 

5 
KT/TT/TT 

2212 

Көлік техникасы/ Транспортная техника/Transport 

technology 

 

Транспорт 

техниканың өмірінің 

қамсыздандыруыны

ң жүйелері/ 

Системы 

жизнеобеcпечения 

транспортной 

техники|Systems of 

providing of life of a 

transport 

SGMGP/MZh

GGP/MLGGP

2213 

Сұйық және газ механикасы, гидро- және 

пневмопривод/ Механика жидкости и газа, гидро-и 

пневмопривод/ Mechanics of liquid and gas, gidro and 

pneumodrive 

5 

 
EEN/EOE/EE

BE 2213 

Электротехника және электроника негіздері / 

Электротехника и основы электроники/ Electrical 

engineering and bases of electronics 

БП/ 
БД 

Көлiк құралдары/ 

Транспортные 

средства/ Transport 

vehicles 

KKKN/OUTS 

2217 

Көлік құралдары қондырғыларының негіздері/ Основы 

устройства транспортных средств 
5 

AKN/OUA 
2217 

Автокөлік қондырғыларының негіздері/ Основы 
устройства автомобилей 

 

1.1  3 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса 

 

Цикл Модулі / Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически

х кредитов 

5 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 5 
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КП / 
ПД 

Транспорт 

техниканың өмірінің 

қамсыздандыруыны

ң жүйелері/ 

Системы 
жизнеобеcпечения 

транспортной 

техники  

KTEK/EUTT 

3302 

Көлiк техникасының энергетикалық қондырғылары/ 

Энергетические установки транспортной техники 
4 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

«Автокөлік техникалық пайдалану» білім беру бағдарламасы / Образовательная траекто-рия 

«Техническая эксплуатация автомобиля» 
20 

БП / 
БД 

Көлiк құралдары/ 

Транспортные 
средства/ Transport 

vehicles 

KK/TC/TV2

210 

Көлiк құралдары/ Транспортные средства/ 

Transport vehicles 
3 

KT/TT/TT 

2210 

Көлік техникасы/ Транспортная техника/Transport 

technology 

БП / 
БД 

Транспорт 

техниканың 
өмірінің 

қамсыздандыруын

ың жүйелері/ 
Системы 

жизнеобеcпечения 

транспортной 

техники|Systems of 
providing of life of 

a transport 

OMMTS/TS

MTG 
/FLMTL 

3218 

Отын майлаутын материалдар және техникалық 

сұйықтар/ Топливо, смазочные материалы и 
технические жидкости/ Fuel, lubricating materials 

and technical liquids 5 

MOMP/NMP

/OPOA 3218 

Мұнай өнімдері, майлар, дәнекер/ 

Нефтепродукты, масла, присадки/ Oil products, 
oils, additives 

БП / 
БД 

GG/GG/HH

A 3219 

Гидравлика және гидропривод /Гидравлика и 

гидропривод/ Hydraulics and hydraulic actuator  
5 

БП / 

БД 

GZh/GT/HH
E 3219 

Гидравлика және жылутехника / Гидравлика и 
теплотехника //Hydraulics and heating engineering 

БП / 
БД 

Жүйе 

Жүргізуші,Көлік,Жо

л, Аймағы/ Система 

Водитель,Автомоби

ль, Дорога, Среда/ 

System  Driver, Car, 

Road, Еnvironment 

DOT/ TSP/ 

WT 3220 

Дәнекерлегіш өндірістер технологиясы/ Технология 

сварочного производства/ Welding technology 
5  

 
SShN/ OSD/ 

PB 3220 
Слесарь шаруалар негіздері/ Основы слесарного 

дела/ Plumbing basics 

 

AZhKZhS/TE

KA/TOQH 

3221 

Автокөлік жолдарының көлік-қолдану  жол сапасы/ 

Транспортно-эксплуатационные качества 

автомобильных дорог/  Transport and operational 

qualities of highways 
4 

 
ZhZh/PAD/PH 

3221 

Жол жобалау/ Проектирование автомобильных дорог/ 

Planning of highways 

 
KKU/OBD/O

TS  3222 

Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру/ Организация 

и безопасность движения/ Organization and  traffic 

safety 4 

 
KKK/BTS/S

TV 3222 
Көлік құралдарының қауіпсіздігі/ Безопасность 

транспортных средств/ Safety of transport vehicles 
«Автомобильдердің өндірісі» білім беру траекториясы /  

Образовательная траектория «Производство автомобилей» 
20 

БП / 
БД 

Транспорт 

техниканың өмірінің 

қамсыздандыруыны

ң жүйелері/ 

Системы 

жизнеобеcпечения 

транспортной 

техники 

 

OMMTS/TSM

TG  3218 

Отын майлаутын материалдар және техникалық 

сұйықтар/ Топливо, смазочные материалы и 

технические жидкости 5 

MOMP/NMP 

3218 

Мұнай өнімдері, майлар, дәнекер/ Нефтепродукты, 

масла, присадки 

БП / 
БД 

GG/GG 3219 
Гидравлика және гидропривод /Гидравлика и 

гидропривод 
5 

GZh/GT 3219 
Гидравлика және жылутехника / Гидравлика и 

теплотехника  

БП / 
БД 

Жүйе 

Жүргізуші,Көлік,Жо

л, Аймағы/ Система 

KPKM/KMTP 

3220 

Көлік процестерін компьютерлік 

моделдеу/Компьютерное моделирование транспортных 

процессов 

5 
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Водитель, 

Автомобиль, 

Дорога, Среда 

ZhE/PDD 

3220 Жол ережелері/Правила дорожного движения 

БП / 
БД 

ShMZhE/OK

AIP 3221 

Шетел машиналарын жобалау 

ерекшеліктері/Особенности конструкции автомобилей 

иностранного производства 5 

ZhZh/PA 3221 Жол жобалау/Проектирование автомобилей 

БП / 
БД 

Көлік 

құралдарының 
қауіпсіздігі/Безопас

ность транспортных 

средств 

 

KKK/BTS 

3222 

Көлік құралдарының қауіпсіздігі/Безопасность 

транспортных средств 

5 
EАSN/OEDA 

3222 

Эргономика және автомобильдің сәндеу 
негіздері/Основы эргономики и дизайна автомобилей 

6 СЕМЕСТР 36 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 3 

КП/ 
ПД 

Диагностика және 

транспорт 

техниканың 

қанаушылығы / 

Диагностирование и 

эксплуатация 

транспортной 

техники 

ATTKN/OTE

TT 3301 

Автокөлік техникасының техникалық қолданудың 

негіздері/ Основы технической эксплуатации 

транспортной техники 

3 

Оқыту қосымша түрлері  / Дополнительные виды обучения 5 

ОҚТ / 

ДВО 

Кәсіптік 

практика/Профессио
нальная практика 

KPO/PPP  

3405 
Өндірістік / Производственная 5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

«Автокөлік техникалық пайдалану» білім беру траекториясы / Образовательная траектория 

«Техническая эксплуатация автомобиля» 
28 

БП/ 
БД 

Жобала- 
элементтері және 

транспорт 

машинаның 

қанаушылығы/ 

Элементы 

проектирования и 

эксплуатация 

транспортных 

машин 

TZhZhAN/OR

TS 3223 

Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері/ 

Основы работоспособности технических систем 5 

TN/OТ 3223 Трибология негіздері/ Основы трибологии 

БП/ 
БД 

AZhZhEKMK

N 

/OKTMESAP 

3224 

Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк 

машиналарының құрастыру негiздерi/ Основы 

конструирования транспортных машин с элементами 

систем автоматического проектирования 5 

KMZhZhN/O

PTMO 3224 

Көлік машиналарын және жабдықтарын жобалау 

негіздері /Основы проектирования транспортных 

машин и оборудования 

БП/ 
БД 

Диагностика және 

транспорт 

техниканың 

қанаушылығы 

/Диагностирование 

и эксплуатация 
транспортной 

техники 

AKKDKKKT/

TPSSDOA 

3225 

Автомкөліктерге қызмет көрсету және диагностикалау 

қазіргі құралдарын қолданылу 

технологиясы/Технология применения современных 

средств диагностирования и обслуживания 

автомобилей 
3 

ATPPT/PTTE
A 3225 

Автокөліктердің техникалық пайдалану прогрессивті 
технологиялары/Прогрессивные технологии 

технической эксплуатации автомобилей  

КП/ 
ПД 

Транспорт 

техниканың өмірінің 

қамсыздандыруыны

ң жүйелері/ 

Системы 

жизнеобеcпечения 

транспортной 

техники 

AEEZh/EESA

3303 

Автокөлiктiң электр және электронды жүйелерi/ 

Электрические и электронные системы автотранспорта 

5 
KEZh/ET 

3303 

Көліктің электр жабдығы/ Электрооборудование 

транспорта  
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КП/ 

ПД 

Жобала- 

элементтері және 

транспорт 

машинаның 
қанаушылығы/ 

Элементы 

проектирования и 

эксплуатация 

транспортных 

машин 

KTD/DTT 

3304 

Көлiк техникасының динамикасы/ Динамика 

транспортной техники 

5 

KKT/ ТTT 

3304 

Көлік құралдарының теориясы/ Теория  транспортной 

техники 

КП/ 
ПД 

KTS/NTT 

3305 

Көлiк техникасының сенiмдiлiгi/Надежность 

транспортной техники 
5 

SKT/PTN 

3305 

Сенімділік қолданбалы теориясы/Прикладная теория 

надежности 

«Автомобильдердің өндірісі» білім беру траекториясы /  

Образовательная траектория «Производство автомобилей» 
28 

БП/ 
БД 

Жобала- 

элементтері және 

транспорт 

машинаның 

қанаушылығы/ 
Элементы 

проектирования и 

эксплуатация 

транспортных 

машин 

TZhZhAN/OR

TS 3223 

Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері/ 

Основы работоспособности технических систем 5 

TN/OТ 3223 Трибология негіздері/ Основы трибологии 

БП/ 

БД 

AZhZhEKMK

N 

/OKTMESAP 
3224 

Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк 

машиналарының құрастыру негiздерi/ Основы 

конструирования транспортных машин с элементами 
систем автоматического проектирования 5 

KMZhZhN/O

PTMO 3224 

Көлік машиналарын және жабдықтарын жобалау 

негіздері /Основы проектирования транспортных 

машин и оборудования 

БП/ 
БД 

Диагностика және 

транспорт 

техниканың 

қанаушылығы 

/Диагностирование 

и эксплуатация 

транспортной 

техники 

OAB/PAP 

3225 

Өндірісте автомобильдердің бояуы/Покраска 

автомобилей на производстве 

3 
АКBT/TPKA 

3225 

Автомобильдің қорап бояу технологиясы/Технология 

покраски кузова автомобиля 

КП/ 
ПД 

Транспорт 

техниканың өмірінің 
қамсыздандыруыны

ң жүйелері/ 

Системы 

жизнеобеcпечения 

транспортной 

техники 

AEEZh/EESA

3303 

Автокөлiктiң электр және электронды жүйелерi/ 

Электрические и электронные системы автотранспорта 

5 
KEZh/ET 

3303 

Көліктің электр жабдығы/ Электрооборудование 

транспорта  

КП/ 
ПД 

Жобала- 

элементтері және 

транспорт 

машинаның 

қанаушылығы/ 

Элементы 

проектирования и 
эксплуатация 

транспортных 

машин 

KTD/DTT 

3304 

Көлiк техникасының динамикасы/ Динамика 

транспортной техники 
5 

KKT/ ТTT 

3304 

Көлік құралдарының теориясы/ Теория  транспортной 

техники 

КП/ 

ПД 

KTS/NTT 

3305 

Көлiк техникасының сенiмдiлiгi/Надежность 

транспортной техники 

5 
SKT/PTN 

3305 
Сенімділік қолданбалы теориясы/Прикладная теория 

надежности 

 

1.1  4 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса 

 

Цикл Модулі / Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 
академически

х кредитов 
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7 СЕМЕСТР 20 

7.1 триместр/ 7.1 триместр  

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

«Автокөлік техникалық пайдалану» білім беру траекториясы / Образовательная траектория 

«Техническая эксплуатация автомобиля» 
20 

КП/ 
ПД 

Транспорт және 
технологиялық 

машинаның 

сервисі/Сервис 

транспортных и 

технологических 

машин 

KTOZhTN/O

TPRTT 4306 

Көлік техниканын өндiрiу және жөндеу 

технологияларының негiздерi/Основы технологии 

производства и ремонта транспортной техники 
7 

ATKKZhC/P 
STOA 4306 

Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жобалау 

стансалары/Проектирование станций технического 
обслуживания автомобилей 

КП/ 
ПД 

TKZhAK/ITO

A 4307 

Технологиялық құрал-жабдықтарды автокөлікте 

қолдану/Использование технологического 

оборудования в автотранспорте 
7 

AKUZhZhP/P

EOPA 4307 

Автосервис кәсіпорындары үшін жабдықты жобалау 

және пайдалану /Проектирование и эксплуатация 

оборудования для предприятий автосервиса 

КП/ 
ПД 

KTZhTKK/T

ORTT 4308 

Көлік техникасын жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету/Техническое обслуживание и ремонт 

транспортной техники 
6 

KTTSN/OTST

T 4308 

Көлік техникасының техникалық сервис 

негіздері/Основы технического сервиса транспортной 

техники 

«Автомобильдердің өндірісі» білім беру траекториясы /  

Образовательная траектория «Производство автомобилей» 
20 

КП/ 

ПД 

Транспорт және 

технологиялық 

машинаның 

сервисі/Сервис 

транспортных и 

технологических 

машин 

AOTPU/OTPP

A 4306 

Автомобильдер өндірісінің технологиялық процестерді 

ұйымдастыру/Организация технологичеких процессов 
производства автомобилей 

7 

OPA/APP 

4306 

Өндірістік процестерді 

автоматтандыру/Автоматизация производственных 

процессов 

КП/ 
ПД 

TKZhAK/ITO

A 4307 

Технологиялық құрал-жабдықтарды автокөлікте 

қолдану/Использование технологического 

оборудования в автотранспорте 
7 

AKUZhZhP/P

EOPA 4307 

Автосервис кәсіпорындары үшін жабдықты жобалау 

және пайдалану /Проектирование и эксплуатация 

оборудования для предприятий автосервиса 

КП/ 
ПД 

AOB/UPA 

4308 

Автомобиль өндірісін басқару /Управление 

производством автомобилей 
6 

OSB/UKP 

4308 

Өндірісте сапаны басқару/Управление качеством на 

производстве 

7.2 квартал/ 7.2 квартал  

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

«Автокөлік техникалық пайдалану» білім беру траекториясы / Образовательная траектория 

«Техническая эксплуатация автомобиля» 
16 

КП/ 

ПД 
Транспорт қызмет 

атқарудың 

ұйымы/Организация 

транспортных услуг 

KSKZh/PPTS 

4309 

Көлiк сервис кәсiпорнын жобалауы/Проектирование 

предприятий транспортного сервиса 

5 
KSKKK/RPT

S 4309 

Көлік сервис кәсіпорынның қайта 
құрылуы/Реконструкция предприятий транспортного 

сервиса 

КП/ 
ПД 

ATU/OТP 

4311 

Автокөліктік тасымалдауды 

ұйымдастыру/Организация транспортных перевозок 

6 
KZhKKU/OA

PBD 4311 

Көлік және жол қозғалысы қауіпсіздігін 

ұйымдастыру/Организация автомобильных перевозок 

и безопасность движения 

КП/ 
ПД 

Транспорт қызмет 

атқарудың ұйымы/ 

PB/ UP/ PM 

4310 

Персоналды баскаруы/ Управление персоналом/ 

Personnel Management 
5 



 

Элективті пәндер каталогы                                                                                    
Каталог элективных дисциплин 

 

 212 

Организация 

транспортных услуг/ 

Organization of 

transport services 

EK/ OT/ OSH 

4310 

Еңбекті қорғау/ Охрана труда/ Occupational Safety and 

Health 

«Автомобильдердің өндірісі» білім беру траекториясы /  

Образовательная траектория «Производство автомобилей» 
16 

КП/ 

ПД 

Транспорт қызмет 

атқарудың 

ұйымы/Организация 

транспортных услуг 

AKT/TSA 
4310 

Автомобильдің құрастырулары 
технологиясы/Технология сборки автомобиля 

5 
AKKK/KSA 

4310 

Автокөлік құралдарын конвейер 

құрастыру/Конвейерная сборка автомобилей  

КП/ 
ПД 

APOBAK/MS

IKPA 4311 

Автомобильдер параметрлерін өлшеу және бақылау 

әдістері мен құралдары/Методы и средства измерения 

и контроля параметров автомобилей 

5 
AKKDKKKT/

TPSSDOA 

4311 

Автомобильдерге қызмет көрсету және диагностикалау 

қазіргі құралдарын қолданылу 

технологиясы/Технология применения современных 

средств диагностирования и обслуживания 

автомобилей 

КП/ 
ПД 

Жүйе 

Жүргізуші,Көлік,Жо

л, Аймағы/ Система 

Водитель, 
Автомобиль, 

Дорога, Среда 

ZhE/PDD 

4223 
Жол ережелері/ Правила дорожного движения 

6 
KPKM/KMTP 

4223 

Көлік процестерін компьютерлік 

моделдеу/Компьютерное моделирование транспортных 

процессов 

8 СЕМЕСТР 

ПП 
KPO/PPP  4405 Өндірістік / Производственная 10 

KPDa/PPPd  4406  Диплом алды/ Преддипломная 2 

Қорытынды аттестаттау /Итоговая аттестация 

ИА 

Қорытынды 

аттестаттау 

/Итоговая 

аттестация 

DZhZh/KEDT

/NZDR/PSKE 

4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Кешенді 

емтиханды дайындау және тапсыру / Написание и 

защита дипломной работы (проекта) /Подготовка и 

сдача комплексного экзамена  

12 
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ 

СИПАТТАМАСЫ / ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1 6В07112 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» білім беру 

бағдарламасының сипаттамасы / Описание образовательной  программы 6В07112 

«Транспорт, транспортная техника и технологии» 
 

Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін аталмыш сала бойынша 
жүзеге асыра алады: 

материалды өндіріс өзіне көптеген құрал жабдықтар 

мен бірге әдіс – тәсілдерді бағыттайтын кешенді шешім 

тапсырмалары мен әртүрлі жұмыс процессін көлік 

техникасын жасауда пайдалану жобасы. 

- транспорт техникасын, жабдықтарын  машина 

жасайтын зауыттар жасайды ; 

-көлік техникасын, кәсіпорындар және ұйымдар 

пайдаланады; 

Выпускник может осуществлять свою 
профессиональную деятельность в следующих сферах: 

 материального производства, которая включает 

в себя совокупность средств, способов и методов 

человеческой деятельности, направленных на решение 

комплексных задач, связанных с проектированием, 

эксплуатацией и ремонтом транспортной техники; 

 машиностроительные заводы, производящие 

транспортную технику и оборудование; 

 предприятия и организации, осуществляющие 

эксплуатацию транспортной техники. 

Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности 

Түлектің кәсіби қызметінің объектілері: 

- көлік техникасы мен құралдарын өндіретін машина 
жасау зауыттары; 

- көлік техникасын пайдалануды жүзеге асыратын 

кәсіпорындар мен ұйымдар; 

- конструкторлық, жобалау және технологиялық 

ұйымдар; 

- машина жөндейтін кәсіпорындар; 

- машина жасау және жөндеу зауыттарының фирмалық 

және дилерлік орталықтары; 

- маркетингтік және көлік-экспедициялық қызметтер; 

- материалды-техникалық қамтамасыз ету жүйелері, 

көлікті басқару қызметтері; 
-  жобалық және технологиялық конструкциялық ұйым; 

-көлік жөндейтін ұйым. 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускника являются: машиностроительные заводы, 
производящие транспортную технику и оборудование; 

предприятия и организации, осуществляющие 

эксплуатацию транспортной техники; конструкторские, 

проектные и технологические организации; 

машиноремонтные предприятия; фирменные и 

дилерские центры машиностроительных и ремонтных 

заводов; маркетинговые и транспортно-

экспедиционные службы; системы материально-

технического обеспечения, службы управления 

транспортом; конструкторские, проектные и 

технологические организации; машиноремонтные 
предприятия. 

Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности 

Түлектің кәсіби қызметінің пәні болып табылады: 

- көлік техникасы және жабдықтар; қуаттандырғыш 

жабдығы; жүріс жабдығы; жұмыс жабдығы; көлік 

техникасының аспабы;  

-қозғалысты басқару жүйесі; өмірқауіпсіздігі жүйесі; 

- көлік техникасын дайындауға арналған жабдықтарды 

пайдалану және сынау; 

-көлік техникасында жабдықтарды жөндеу, техникалық 

қызмет көрсету; 

-көлік техникасын дайындауда өлшеу және бақылау 

аспаптарын пайдалану; 
- көлік техникасында, жабдықтау үрдісін 

автоматтандыру жұмысы; 

Предметами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

 транспортная техника  и оборудование; 

энергетическое оборудование; ходовое оборудование; 

рабочее оборудование; системы привода транспортной 

техники; системы управления движением; системы 

жизнеобеспечения; 

 оборудование для изготовления, испытания и 

утилизации транспортной техники; 

 оборудование для технического обслуживания и 
ремонта транспортной техники; 

 контрольно-измерительные приборы для 

изготовления и эксплуатации транспортной техники; 

оборудование для автоматизации рабочих процессов 

транспортной техники. 

Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности 
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Кәсіби қызмет түрлері: 

- көлік техникасын жасау мен жөндеуде 

конструкциялық, технологиялық, жобалау - сметасы 

құжаттарының зерттемесі; 

- атқарушы ұжымның жұмысын ұйымдастыра отырып 
басқаруда түрлі пікірлерді ескеріп шешу; 

- компромиссия шешімдер есебімен түрлі талаптар үр-

дісін анықтап (құның, сапасын, мерзімін қауіпсіздігін) 

шешу; 

- әр түрлі шығын түрлерін есепке алып мақсатты 

сапалы өнім шығаруды қамтамасыз ету; 

Виды профессиональной деятельности являются: 

 разработка конструкторской, технологической, 

проектно-сметной документации на создание и ремонт 

транспортной техники; 

 организация работы коллектива исполнителей, 
учет различных мнений и принятие управленческих 

решений; 

 компромиссные решения с учетом различных 

требований (стоимости, качества, сроков исполнения и 

безопасности) при разных видах планирования и 

определении оптимальных решений; 

учет различных видов затрат с целью обеспечения 

выпуска качественной продукции. 

 

2.2 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» білім беру 

бағдарламасының сипаттамасы. «Автокөлік техникалық пайдалану» траекториясы / 

Описание образовательной  программы 5В071300 «Транспорт, транспортная техника и 

технологии». Траектория - «Техническая эксплуатация автомобиля» 

 
Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін аталмыш сала бойынша 

жүзеге асыра алады: 

материалды өндіріс өзіне көптеген құрал жабдықтар 
мен бірге әдіс – тәсілдерді бағыттайтын кешенді шешім 

тапсырмалары мен әртүрлі жұмыс процессін көлік 

техникасын жасауда пайдалану жобасы. 

- транспорт техникасын, жабдықтарын  машина 

жасайтын зауыттар жасайды ; 

-көлік техникасын, кәсіпорындар және ұйымдар 

пайдаланады; 

Выпускник может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в следующих сферах: 

-материального производства, которая включает в себя 
совокупность средств, способов и методов 

человеческой деятельности, направленных на решение 

комплексных задач, связанных с проектированием, 

эксп-луатацией и ремонтом транспортной техники; 

-машиностроительные заводы, производящие 

транспортную технику и оборудование; 

-предприятия и организации, осуществляющие эксп-

луатацию транспортной техники. 

Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности 

Түлектің кәсіби қызметінің объектілері: 

- көлік техникасы мен құралдарын өндіретін машина 

жасау зауыттары; 

- көлік техникасын пайдалануды жүзеге асыратын 

кәсіпорындар мен ұйымдар; 

- конструкторлық, жобалау және технологиялық 

ұйымдар; 

- машина жөндейтін кәсіпорындар; 

- машина жасау және жөндеу зауыттарының фирмалық 

және дилерлік орталықтары; 
- маркетингтік және көлік-экспедициялық қызметтер; 

- материалды-техникалық қамтамасыз ету жүйелері, 

көлікті басқару қызметтері; 

-  жобалық және технологиялық конструкциялық ұйым; 

-көлік жөндейтін ұйым. 

Объектами профессиональной деятельности 
выпускника являются:  

-машиностроительные заводы, производящие 

транспортную технику и оборудование;  

-предприятия и организации, осуществляющие эксп-

луатацию транспортной техники;  

-конструкторские, проектные и технологические 

организации;  

-машиноремонтные предприятия;  

-фирменные и дилерские центры машиностроительных 

и ремонтных заводов;  

-маркетинговые и транспортно-экспедиционные 
службы;  

-системы материально-технического обеспечения, -

службы управления транспортом;  

-конструкторские, проектные и технологические 

организации;  

-машиноремонтные предприятия. 

Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности 
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Түлектің кәсіби қызметінің пәні болып табылады: 

- көлік техникасы және жабдықтар; қуаттандырғыш 

жабдығы; жүріс жабдығы; жұмыс жабдығы; көлік 

техникасының аспабы;  

-қозғалысты басқару жүйесі; өмірқауіпсіздігі жүйесі; 

- көлік техникасын дайындауға арналған жабдықтарды 

пайдалану және сынау; 

-көлік техникасында жабдықтарды жөндеу, техникалық 
қызмет көрсету; 

-көлік техникасын дайындауда өлшеу және бақылау 

аспаптарын пайдалану; 

- көлік техникасында, жабдықтау үрдісін 

автоматтандыру жұмысы; 

Предметами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

-транспортная техника  и оборудование; энергетичес-

кое оборудование; ходовое оборудование; рабочее 

оборудование; системы привода транспортной техники; 

системы управления движением; системы 

жизнеобеспечения; 

-оборудование для изготовления, испытания и 

утилизации транспортной техники; 
-оборудование для технического обслуживания и 

ремонта транспортной техники; 

-контрольно-измерительные приборы для изготовления 

и эксплуатации транспортной техники; 

-оборудование для автоматизации рабочих процессов 

транспортной техники. 

Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности 

Кәсіби қызмет түрлері: 

- көлік техникасын жасау мен жөндеуде 

конструкциялық, технологиялық, жобалау - сметасы 

құжаттарының зерттемесі; 

- атқарушы ұжымның жұмысын ұйымдастыра отырып 

басқаруда түрлі пікірлерді ескеріп шешу; 

- компромиссия шешімдер есебімен түрлі талаптар үр-

дісін анықтап (құның, сапасын, мерзімін қауіпсіздігін) 

шешу; 

- әр түрлі шығын түрлерін есепке алып мақсатты 

сапалы өнім шығаруды қамтамасыз ету; 

разработка конструкторской, технологической, 
проектно-сметной документации на создание и ремонт 

транспортной техники; 

организация работы коллектива исполнителей, учет 

различных мнений и принятие управленческих 

решений; 

компромиссные решения с учетом различных 

требований (стоимости, качества, сроков исполнения и 

безопасности) при разных видах планирования и 

определении оптимальных решений; 

учет различных видов затрат с целью обеспечения 

выпуска качественной продукции. 

«Автокөлік техникалық пайдалану» білім беру траекториясы бойынша оқыту барысында түлек міндеті  / 

По итогам обучения в рамках образовательной траектории «Техническая эксплуатация автомобиля» 

выпускник должен 

білуі керек: 

- табиғатта болатын үрдістер мен құбылыстар; 
- танымның қазіргі ғылыми әдістері; 

- этикалық және құқықтық нормалар; 

- қазіргі құқықтық-нормалық актілер жүйесі 

- қоршаған ортаны қорғау шаралары 

знать: 

-процессы и явления, происходящие в природе; 
-современные научные методы познания; 

-этические и правовые нормы; 

-современную систему нормативно-правовых актов, 

-меры по защите окружающей среды. 

меңгеруі керек: 

- қоршаған ортаны басқару; 

- өзінің уақыты мен еңбегін ұйымдастыру; 

- кәсіби салада нәтижелерді болжау арқылы мақсат пен 

тапсырма қоя білу; 
- шешім қабылдау және мәселені шешу; 

-оқытудың стратегиясын құру; 

-белгілі бір нәрсеге өзінің қатынасын білдіру және 

негіздеу; 

- топта жұмыс жасау, өзіне әлеуметтік және этикалық 

міндеттерді жүктеу; 

уметь: 

-управлять окружающей средой; 

-организовать свое время и труд; 

-ставить цели и задачи в профессиональной сфере с 

прогнозированием результатов; 
-принимать решения и разрешать проблемы; 

-выстраивать стратегии обучения; 

-выражать и мотивировать свое отношение к чему-

либо; 

-работать в группе, принимать на себя социальные и 

этические обязательства. 

дағдысы болуы керек: 

- табиғатты тануда ғылыми әдістерді қолдану; 

- ойлаудың жоғары мәдениеттілігі; 

- әртүрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешім 

қабылдауға дайын болу; 

- әртүрлі ақпарат көздерінен ақпарат алып қолдана білу 
- сыни тұрғыдан ойлап сынау мүмкіндігі 

иметь навыки: 

-использования научных методов познания природы; 

-высокой культуры мышления; 

-готовности принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений; 

-способности извлекать и использовать информацию из 

различных источников; 
-способности к критическому мышлению и 

самокритике. 
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Жалпы кәсіби / Общепрофессиональные 

білуі керек: 

- машина жасау және өнеркәсібін жөндеуді 

ұйымдастыруқұрылымы; 

- көлік техникаларын салыстыру және бағалау 
негіздері; 

- өндірісті сараптау жәнежетілдіруде арнаулы 

бағдарламалар әдісін әдістемелерін қолдану; 

- көлік техникасының конструкциясы; 

- өндіріс саласының заңдылықтары мен нормативті 

базасы негізі; 

- нарықтық экономика негізі; 

знать: 

-организационную структуру машиностроения и 

ремонтных производств; 

-основы сравнения и оценки транспортной техники; 
-программно-целевые методы и методику 

использования их при анализе и совершенствовании 

производства; 

-конструкцию транспортной техники; 

-основы законодательства и нормативную базу 

отрасли; 

-основы рыночной экономики. 

меңгеруі керек: 

- техникалық,технологиялық,ұйымдастырушылық, 

экономикалық және әлеуметтік сұрақтарды арнаулы 

бағдарлама әдістсараптамасы бойынша бөлу; 
- заманауи өндіріс сала аралық алмасуды және 

шетелдік тәжірибені пайдалану; 

- көлік технологиясын жобалау ерекшіліктерінің 

шартттарын анықтау тасымалдауға дайындық жасау; 

- механизмдердің тозыуы, шіруін,конструкциясының 

төзімділігін жоғалтуынсараптап көрсеткіші 

бойыншақабылдау; 

- ұжымды басқаруда әлеуметтік- технологиялық 

негіздерге сүйену; 

- ұжым басқармасыныңәлеуметтік – психологиялық 

негіздері; 

уметь: 

-выделять программно-целевые методы анализа 

технических, технологических, организационных, 

экономических и социальных вопросов; 

-использовать передовой отраслевой, межотраслевой и 
зарубежный опыт; 

-определять особенности условий проектирования, 

изготовления, эксплуатации и режимов работы 

транспортной техники; 

-применять данные анализа механизмов изнашивания, 

коррозии, потери прочности конструкций; 

-использовать законодательные акты и технические 

нормативы, действующие на транспорте, включая 

безопасность движения, условия труда, вопросы 

экологии; 

опираться на социально-психологические основы 

управления коллективом. 

дағдысы болуы керек: 

- электронды есептеу машинасыменжұмыс істеу; 

- құралдарды зерттеу әдістерімен пайдалану; 

- көліктік техникалар менжабдықтарды тасымалдаудың 

негізгі нормативті құжаттарын қолдану; 

- метрологиялық ережелерді, нормаларды қолдану; 

- әрекеттегі өндірісте техникалық бақылауәдістерін 

игеру; 

- рационалды іздеу тәсілі және ғылыми – техникалық 

ақппараттарды пайдалану; 

иметь навыки: 

-работы на ЭВМ; 

-использования методов и приборов исследований; 

-применения основных нормативных документов по 

эксплуатации транспортной техники и оборудования; 

-пользования метрологическими правилами и нормами; 

-владения методами технического контроля в условиях 

действующего производства; 

-рациональных приемов поиска и использования 

научно-технической информации. 
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2.3 5В071300 – «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» білім беру 

бағдарламасының сипаттамасы. «Автомобильдердің өндірісі» траекториясы / 

Описание образовательной  программы 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника 

и технологии». Траектория - «Производство автомобилей» 

 
Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін аталмыш сала бойынша 
жүзеге асыра алады: 

материалды өндіріс өзіне көптеген құрал жабдықтар 

мен бірге әдіс – тәсілдерді бағыттайтын кешенді шешім 

тапсырмалары мен әртүрлі жұмыс процессін көлік 

техникасын жасауда пайдалану жобасы. 

жобалық және технологиялық конструкциялық ұйым; 

- көлік жөндейтін ұйым; 

-фирмалық және диллерлік орталықтағы көлік 

жасайтын  және жөндейтін зауыт; 

-көлік экспедиционналдық және маркетиндік қызмет; 

-көліктік басқару жұмысын материалдық – технология-
лық жүйемен қамтамасыз ету. 

Выпускник может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в следующих сферах: 
материального производства, которая включает в себя 

совокупность средств, способов и методов 

человеческой деятельности, направленных на решение 

комплексных задач, связанных с проектированием, 

эксп-луатацией и ремонтом транспортной техники; 

конструкторские, проектные и технологические 

организации;  

-машиноремонтные предприятия;  

-фирменные и дилерские центры машиностроительных 

и ремонтных заводов; 

-маркетинговые и транспортно-экспедиционные 

службы;  
-системы материально-технического обеспечения, 

службы управления транспортом. 

Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности 

Түлектің кәсіби қызметінің объектілері: 

- көлік техникасы мен құралдарын өндіретін машина 

жасау зауыттары; 

- көлік техникасын пайдалануды жүзеге асыратын 

кәсіпорындар мен ұйымдар; 

- конструкторлық, жобалау және технологиялық 

ұйымдар; 

- машина жөндейтін кәсіпорындар; 

- машина жасау және жөндеу зауыттарының фирмалық 

және дилерлік орталықтары; 
- маркетингтік және көлік-экспедициялық қызметтер; 

- материалды-техникалық қамтамасыз ету жүйелері, 

көлікті басқару қызметтері. 

- фирмалық және диллерлік орталықтағы көлік 

жасайтын  және жөндейтін зауыт; 

-көлік экспедиционналдық  және маркетиндік қызмет; 

-көліктік басқару жұмысын материалдық – технология-

лық жүйемен қамтамасыз ету 

Выпускник может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в следующих сферах: 

материального производства, которая включает в себя 

совокупность средств, способов и методов 

человеческой деятельности, направленных на решение 

комплексных задач, связанных с проектированием, 

эксп-луатацией и ремонтом транспортной техники; 

конструкторские, проектные и технологические 

организации;  
-машиноремонтные предприятия;  

-фирменные и дилерские центры машиностроительных 

и ремонтных заводов; 

-маркетинговые и транспортно-экспедиционные 

службы;  

-системы материально-технического обеспечения, 

службы управления транспортом. 

Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности 

Түлектің кәсіби қызметінің пәні болып табылады: 

- көлік техникасы  және жабдықтар; қуаттандырғыш 

жабдығы; жүріс жабдығы; жұмыс жабдығы; көлік 
техникасының аспабы; қозғалысты басқару жүйесі; 

өмірқауіпсіздігі жүйесі; 

- көлік техникасын дайындауға арналған жабдықтарды 

пайдалану және сынау; 

-көлік техникасында жабдықтарды жөндеу, техникалық 

қызмет көрсету; 

-көлік техникасын дайындауда өлшеу және бақылау 

аспаптарын пайдалану; 

- көлік техникасында,жабдықтау үрдісін 

автоматтандыру жұмысы; 

Предметами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

-транспортная техника  и оборудование; энергетичес-

кое оборудование; ходовое оборудование; рабочее 
оборудование; системы привода транспортной техники;  

-системы управления движением; системы 

жизнеобеспечения; 

-оборудование для изготовления, испытания и 

утилизации транспортной техники; 

-оборудование для технического обслуживания и 

ремонта транспортной техники; 

-контрольно-измерительные приборы для изготовления 

и эксплуатации транспортной техники; 

-оборудование для автоматизации рабочих процессов 

транспортной техники. 
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Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности 

Кәсіби қызмет түрлері: 

- көлік техникасын жасау мен жөндеуде 

конструкциялық, технологиялық, жобалау- сметасы 

құжаттарының зерттемесі; 

- атқарушы ұжымның жұмысын ұйымдастыра отырып 
басқаруда түрлі пікірлерді ескеріп шешу; 

- компромиссия шешімдер есебімен түрлі талаптар үр-

дісін анықтап (құның, сапасын, мерзімін қауіпсіздігін) 

шешу; 

- әр түрлі шығын түрлерін есепке алып мақсатты 

сапалы өнім шығаруды қамтамасыз ету; 

разработка конструкторской, технологической, 

проектно-сметной документации на создание и ремонт 

транспортной техники; 

организация работы коллектива исполнителей, учет 

различных мнений и принятие управленческих 
решений; 

компромиссные решения с учетом различных 

требований (стоимости, качества, сроков исполнения и 

безопасности) при разных видах планирования и 

определении оптимальных решений; 

учет различных видов затрат с целью обеспечения 

выпуска качественной продукции. 

«Автомобильдердің өндірісі» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек міндеті  /По 

итогам обучения в рамках образовательной программы «Производство автомобилей» выпускник должен 

білуі керек: 

- табиғатта болатын үрдістер мен құбылыстар; 

- танымның қазіргі ғылыми әдістері; 

- этикалық және құқықтық нормалар; 
- қазіргі құқықтық-нормалық актілер жүйесі 

- қоршаған ортаны қорғау шаралары 

знать: 

-процессы и явления, происходящие в природе; 

-современные научные методы познания; 

-этические и правовые нормы; 
-современную систему нормативно-правовых актов, 

-меры по защите окружающей среды. 

меңгеруі керек: 

- қоршаған ортаны басқару; 

- өзінің уақыты мен еңбегін ұйымдастыру; 

- кәсіби салада нәтижелерді болжау арқылы мақсат пен 

тапсырма қоя білу; 

- шешім қабылдау және мәселені шешу; 

-оқытудың стратегиясын құру; 

-белгілі бір нәрсеге өзінің қатынасын білдіру және 

негіздеу; 

- топта жұмыс жасау, өзіне әлеуметтік және этикалық 

міндеттерді жүктеу; 

уметь: 

-управлять окружающей средой; 

-организовать свое время и труд; 

-ставить цели и задачи в профессиональной сфере с 

прогнозированием результатов; 

-принимать решения и разрешать проблемы; 

-выстраивать стратегии обучения; 

-выражать и мотивировать свое отношение к чему-

либо; 

-работать в группе, принимать на себя социальные и 

этические обязательства. 

дағдысы болуы керек: 

- табиғатты тануда ғылыми әдістерді қолдану; 

- ойлаудың жоғары мәдениеттілігі; 

- әртүрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешім 

қабылдауға дайын болу; 

- әртүрлі ақпарат көздерінен ақпарат алып қолдана білу 

- сыни тұрғыдан ойлап сынау мүмкіндігі 

иметь навыки: 
-использования научных методов познания природы; 

-высокой культуры мышления; 

-готовности принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений; 

-способности извлекать и использовать информацию из 

различных источников; 

-способности к критическому мышлению и 

самокритике. 

Ключевые компетенции общекультурные: 

білуі керек: 

- машина жасау және өнеркәсібін жөндеуді 

ұйымдастыруқұрылымы; 

- көлік техникаларын салыстыру және бағалау 
негіздері; 

- өндірісті сараптау жәнежетілдіруде арнаулы 

бағдарламалар әдісін әдістемелерін қолдану; 

- көлік техникасының конструкциясы; 

- өндіріс саласының заңдылықтары мен нормативті 

базасы негізі; 

- нарықтық экономика негізі; 

знать: 

-процессы и явления, происходящие в природе; 
-современные научные методы познания; 

-этические и правовые нормы; 

-современную систему нормативно-правовых актов, 

-меры по защите окружающей среды. 
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меңгеруі керек: 

- техникалық,технологиялық,ұйымдастырушылық, 

экономикалық және әлеуметтік сұрақтарды арнаулы 

бағдарлама әдістсараптамасы бойынша бөлу; 

- заманауи өндіріс сала аралық алмасуды және 
шетелдік тәжірибені пайдалану; 

- көлік технологиясын жобалау ерекшіліктерінің 

шартттарын анықтау тасымалдауға дайындық жасау; 

- механизмдердің тозыуы, шіруін,конструкциясының 

төзімділігін жоғалтуынсараптап көрсеткіші 

бойыншақабылдау; 

- ұжымды басқаруда әлеуметтік- технологиялық 

негіздерге сүйену; 

- ұжым басқармасыныңәлеуметтік – психология-

лықнегіздері; 

уметь: 

-управлять окружающей средой; 

-организовать свое время и труд; 
-ставить цели и задачи в профессиональной сфере с 

прогнозированием результатов; 

-принимать решения и разрешать проблемы; 

-выстраивать стратегии обучения; 

-выражать и мотивировать свое отношение к чему-

либо; 

-работать в группе, принимать на себя социальные и 

этические обязательства. 

дағдысы болуы керек: 

- электронды есептеу машинасыменжұмыс істеу; 

- құралдарды зерттеу әдістерімен пайдалану; 
- көліктік техникалар менжабдықтарды тасымалдаудың 

негізгі нормативті құжаттарын қолдану; 

- метрологиялық ережелерді, нормаларды қолдану; 

- әрекеттегі өндірісте техникалық бақылауәдістерін 

игеру; 

- рационалды іздеу тәсілі және ғылыми – техникалық 

ақппараттарды пайдалану; 

иметь навыки 

-использования научных методов познания природы; 
-высокой культуры мышления; 

-готовности принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений; 

-способности извлекать и использовать информацию из 

различных источников; 

-способности к критическому мышлению и 

самокритике. 

Жалпы кәсіби / Общепрофессиональные 

Білу: 

- инженерлік есеп және инженерлік басқару 

мәселесінің әдісі; 

- сертификация және лициензия негізінде дербес 

қызмет ететін кәсіпорын; 
- көлік техникасында  конструкциялық материалдарды 

пайдалану; 

- альтернативті отын түрлерн ерекшіліктері мен 

қасиеттерінқолдану; 

- альтернативті отын түрлерін пайдаланатын көлік 

техникасының конструкциялық ерекшілігі; 

- кәсіби саладағылыми жетістіктерді пайдалану 

бағыттары мен жағдайы; 

- қызметкерлер мен жұмыс жасау және араласу әдісі, 

кадрларды таңдау және тағайындау 

знать: 

-организационную структуру машиностроения и 

ремонтных производств; 
-основы сравнения и оценки транспортной техники; 

программно-целевые методы и методику 

использования их при анализе и совершенствовании 

производства; 

-конструкцию транспортной техники; 

-основы законодательства и нормативную базу 

отрасли; 

-основы рыночной экономики. 

Істей білу: 

- заманауи сала, сала аралықжәне шетелдік тәжірибені 
қолдану; 

- механизмдердің тозыуы, шіруін,конструкциясының 

төзімділігін жоғалтуынсараптап көрсеткіші бойынша 

қабылдау; 

- заңды актілерді, техникалық нормативтерд, қауіп-

сіздігін экологиялық сұрақтардың ішіне ала отырып 

көлік қозғалысында пайдалану; 

уметь: 

- выделять программно-целевые методы анализа 
технических, технологических, организационных, 

экономических и социальных вопросов; 

- использовать передовой отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт; 

- определять особенности условий проектирования, 

изготовления, эксплуатации и режимов работы 

транспортной техники; 

- применять данные анализа механизмов изнашивания, 

коррозии, потери прочности конструкций; 

- использовать законодательные акты и технические 

нормативы, действующие на транспорте, включая 

безопасность движения, условия труда, вопросы 
экологии; 

- опираться на социально-психологические основы 

управления коллективом. 
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Дағдысы болуы керек : 

- еңбек қауіпсіздігі шарттары мен аппатты 

леквидациялауды ұйымдастыру; 

- көліктің өзара әрекет ету аймағы және басқада өндіріс 

пен араласуы; 
-көлік техникасын және жабдықты жобалау; 

- еңбек заңы. 

иметь навыки: 

-работы на ЭВМ; 

-использования методов и приборов исследований; 

-применения основных нормативных документов по 

эксплуатации транспортной техники и оборудования; 
-пользования метрологическими правилами и нормами; 

-владения методами технического контроля в условиях 

действующего производства; 

-рациональных приемов поиска и использования 

научно-технической информации. 

Траектория образовательная программа «Производство автомобилей» 

Білу: 

- инженерлік есеп және инженерлік басқару 

мәселесінің әдісі; 

- сертификация  және лициензия негізінде дербес 

қызмет ететін кәсіпорын; 

- көлік техникасында  конструкциялық материалдарды 

пайдалану; 

- альтернативті отын түрлерн ерекшіліктері мен 
қасиеттерінқолдану; 

- альтернативті отын түрлерін пайдаланатын көлік 

техникасының конструкциялық ерекшілігі; 

- кәсіби саладағылыми жетістіктерді пайдалану 

бағыттары мен жағдайы; 

- қызметкерлер мен жұмыс жасау және араласу әдісі, 

кадрларды таңдау және тағайындау 

знать: 
-методы инженерных расчетов и принятия инженерных 

и управленческих решений; 

-основы сертификации и лицензирования предприятий, 

обслуживающего персонала; 

-материалы, используемые в конструкции 

транспортной техники, и их свойства; 

-фундаментальные положения электротехники, элект-
роники, электрические машины, и электропривод; 

-свойства и особенности применения альтернативных 

видов топлива; 

-состояние и направления использования достижений 

науки в профессиональной деятельности; 

-методы работы и общения с персоналом, подбора и 

расстановки кадров. 
Істей білу: 

- заманауи сала, сала аралықжәне шетелдік тәжірибені 

қолдану; 

- механизмдердің тозыуы, шіруін,конструкциясының 

төзімділігін жоғалтуынсараптап көрсеткіші 
бойыншақабылдау; 

- заңды актілерді, техникалық нормативтер, қауіп-

сіздігін экологиялық сұрақтардың ішіне ала отырып 

көлік қозғалысында пайдалану; 

уметь: 
-использовать передовой отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт; 

-применять данные анализа механизмов изнашивания, 

коррозии, потери прочности конструкций; 
-использовать законодательные акты и технические 

нормативы, действующие на транспорте, включая 

безопасность движения, условия труда, вопросы 

экологии 
Дағдысы болуы керек : 

- еңбек қауіпсіздігі шарттары мен аппатты лекви-

дациялауды ұйымдастыру; 

- көліктің өзара әрекет ету аймағы және басқада өндіріс 

пен араласуы; 

-көлік техникасын және жабдықты жобалау; 

- еңбек заңы. 

иметь навыки: 

-в организации безопасных условий труда и 

ликвидации аварий; 

-в области взаимодействия транспорта и других 

смежных производств; 

-состовлять экономическое обоснование создание 

новой техники; 

-в проектировании, выборе рациональных режимов 
эксплуатации и ремонта транспортной техники и 

оборудования; 

-по оценки материалов, используемых в конструкции и 

эксплуатации автотранспортных средств; 

-в области трудового законодательства. 
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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: 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 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: 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 жизнедеятельнос-ти. 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 



 

Элективті пәндер каталогы                                                                                    
Каталог элективных дисциплин 

 

 222 

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: 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: Әлеуметтік ғылымдар және басқару 

 

 

Rel 1112 Религиоведение 

 

Пререквизиты: Школьный курс  
Постреквизиты: Профессиональная деятелность 

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-практической среды 

Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 
Кафедра: Социальные науки и менеджмент 
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ETD1112 Экология және тұрақты даму 

 

Пререквизиттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  
Оқу мақсаты: Білім және түсіну Биосфера компонентерінің негізгі заңдылық-тарының 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 
әрекетестігін тәжірибелік маңыздылығы. 

Оқыту нәтижесі: материалдар және экологиялық проблемалардың шешіміне арнал-ған 

тәжірибелердің нәтижелері қолдануға білу. ойлау мәдениетімен, қабылдауға қабілеттілік-пен ие болу, 
жалпылауға және хабар талдауына, мақсат орнатып қоюына және оның жетуі жолдарының 

таңдауына, замандас ғылым берік жайларының оқулық материал ұстауына қо-сулар 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 тагам технологиялары кафедрасы 

 

EUR 1112 Экология и устойчивое развитие 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: 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 
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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. 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: Әлеуметтік ғылымдар және менеджмент 

 

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. 
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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 жизненно-

практической среды. 
Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Социальные науки и менеджмент 

 

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. 

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 
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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 

 

EEN 1203 Электротехника және электроника негізі 
 

Пререквизиттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  
Оқу мақсаты: Студенттің электр энергетикасы саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 

табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Электротехниканың ғылым ретінде даму тарихы. Электротехниканың 

негізгі заңдары (Ом заңы, Кирхгоф заңы). Электротехниканың  көпсалалығы мен өмірдегі 
қолданылуы.  

Оқыту нәтижесі: Электротехника және электроника негіздері түсіну және білу. Электрлік және 

магниттік тізбектерде қалыптасқан және ауыспалы процестерді қолдануы. Қандай да болмасын 
конструкторлық шешімдерді пайдалану бойынша ой-пікірін жеткізе алуы. Анықталған инженерлік 

ойларды қабылдай алуы. Өндірістік процестерді өз бетінше түрлендіре алуы және логикалық ойлау 

қабілетін дамыту. Машиналардың макеттерін орындау үшін компьютерлік бағдарламаларды 
қолдануы.  

Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж. 

Кафедра: Энергетика және машинажасау 

 

EOE 1203 Электротехника и основы электроники 

 

Пререквизиты: Школьный курс 
Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. является овладение студентом теоретическими основами в области 

электроэнергетики. 
Краткое содержание курса: История развития электротехники как науки, об основ-ных законах 

электротехники (Ома, Кирхгофа), многообразии и применения электро-энергетики в жизни. 

Результаты обучения Понимание и знание электротехники и основ электроники. Применение 

установившихся и переходных процессов в электрических и магнитных цепях. Уметь выражать мысли 
и суждения по использованию тех или иных конструктивных решении. Уметь сформулировать и 

привлечь определенные инженерные мысли к ее решению. Уметь 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 

 

KEA 1203 Көліктегі электроника және автоматика 
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Пререквизиттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: Электр және электрондық аппараттарын құрылғысында теориялық бі-лім алу, электр 

және электрондық жүйелерді пайдалану принципі, ауылшаруалығында экономикада қолданылатын 
машиналар, олардың қызметі үшін тәжірибелік дағдылар болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Электр және электрондық аппараттарын құрылғысын-да теориялық 

білім алу, электр және электрондық жүйелерді пайдалану принципі, ауылшаруалығында экономикада 

қолданылатын машиналар, олардың қызметі үшін тәжірибелік дағдылар болып табылады. 
Оқыту нәтижесі:Тракторлар мен автомобильдердің қолжетімді электр және элект-ронды жүйелердің 

негіздерін білу 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 
Кафедра:Көлік және сервис 

 

EAT 1203 Электроника и автоматика на транспорте 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения.Электрические и электронные  системы автотранспорта является приобретение 
теоретических знаний по устройству, принципу действия электрических и электронных систем 

машин, используемых в сельском хозяйстве, практических навыков по их обслуживанию. 

Краткое содержание курса:Электрические и электронные  системы автотранспорта является 
приобретение теоретических знаний по устройству, принципу действия электрических и электронных 

систем машин, используемых в сельском хозяйстве, практических навыков по их обслуживанию. 

Результаты обучения:Знание основных принципов по имеющимся электрическим и электронным 

системам тракторов и автомобилей. 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

 

ZhNH 2207 Жылутехника негiздерiмен хладокөлiгi 

 
Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Көлiк құралдары  

Оқу мақсаты:Төмен температурасын алу физикалық принциптері. Салқындату. Зат фазалық ауысу. 

Адиабаталық реттеу. Құйынды әсері. 
Курстың қысқаша мазмұны:Төмен температурасын алу физикалық принциптері. Салқындату. Зат 

фазалық ауысу. Адиабаталық реттеу. Құйынды әсері. 

Оқыту нәтижесі:Хладокөлік үздіксіз суық тізбегінің негізгі принциптерін білу. Есеп-теу әдістерін 
қолдану, тез бұзылатын тауарлардын (ТБТ) көліктегі температурсын таңдау. Тез бұзылатын 

тауарлардын тасымалдау жөнінде пікір білдіруге мүмкіндігі. Ғылыми көзқарас негізінде бұзылатын 

тауарларды тасымалдауын ұйымдастыру мүмкіндігі. Жаңа контексте рефрижераторлық көлік 
негіздерін техникалық білімді өзгертуге қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

HOT 2207 Хладотранспорт с основами теплотехники 

 

Пререквизиты: Школьный курс 
Постреквизиты: Транспортные средства 

Цель изучения.Физические принципы получения низких температур, охлаждение. Фазовый переход 

вещества. Адиабатическое дросселирование. Вихревой эффект. 

Краткое содержание курса:Физические принципы получения низких температур, ох-лаждение. 
Фазовый переход вещества. Адиабатическое дросселирование. Вихревой эффект. 

Результаты обучения:Знание основных принципов работы хладотранспорта в непрерывной 
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холодильной цепи. Применение методов расчета выбора температурного режима перевозки 
скоропортящихся грузов (СПГ). Умение выражать суждения по вопросам перевозки СПГ 

хладотранспортом. Умение организовать перевозку скоропортящихся продуктов, опираясь на 

научный подход. Умение модифицировать знание технических основ холодильного транспорта в 
новом контексте. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

 

MKMT 2207 Материалтану. Құрастыру материалдарының технологиясы 

 
Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Көлік техникасы. Материалдар кедергісі 

Оқу мақсаты: Темір-көміртегі қорытпалардың жай-күй диаграммасы. Көміртекті бо-лат. 
Легирленген болаттар. Арнайы тағайындау арналған болаттар мен қорытпалар-дың. Болат термиялық 

өңдеу теориясының негіздері. Болат пен шойынды термиялық және химия-термиялық өңдеудің 

технологиялық процестері. 

Курстың қысқаша мазмұны: Металдар туралы жалпы мәлiметтер. Қорытпалар тео-риясы. Темір-
көміртегі қорытпалардың жай-күй диаграммасы. Көміртекті болат. Легирлен-ген болаттар. Арнайы 

тағайындау арналған болаттар мен қорытпалардың. Болат термиялық өңдеу теориясының негіздері. 

Болат пен шойынды термиялық және химия-термиялық өңдеудің технологиялық процестері. 
Оқыту нәтижесі: Металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеудің негіздерін, өндіру мен 

пайдалану жағдайында материалдарда өтетін құбылыстардың физикалық мәнін білуі. Оларды 

дайындау үшін қажетті конструкциялық материал таңдау білуі және бөлшектер талап етілетін 

қасиеттері алу үшін өңдеу күшейту түрі тағайындауы. Дайындаманы бөлшекке түрлендірудің тиімді 
әдісін таңдау қабілеті. 

Бағдарлама жетекшісі: Серикбаева А.Ш. 

Кафедра: Энергетика және машинажасау 

 

MTKM 2207 Материаловедение.Технология конструкционных материалов 

 
Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Транспортная техника. Сопротивление материалов. 

Цель изучения. Теория сплавов. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Углеродистые 

стали. Легированные стали. Стали и сплавы специального назначения. Основы теории термической 
обработки стали. 

Краткое содержание курса: Общие сведения о металлах. Теория сплавов. Диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов. Углеродистые стали. Легированные стали. Стали и сплавы 
специального назначения. Основы теории термической обработки стали. Технологические процессы 

термической и химико-термической обработки стали и чугуна.  

Результаты обучения: Знание основой термической обработки металлов и сплавов: физическую 
сущность явлений, происходящих в материалах  в условиях производства и эксплуатации; Умение 

выбирать необходимые конструкционные материалы для их изготовления и назначать упрочняющий 

вид обработки для получения требуемых свойств детали; выбирать рациональный способ 

превращения заготовки в деталь. 
Руководитель программы: Бедыч Т.В. 

Кафедра: Энергетики и машиностроение 

 

 

IzhKZhEN 2208 Іштен жану қозғалтқыштарының жобалау есептеу негіздері 

 

Пререквизеттері: Слесарь шаруалар негіздері 
Постреквизиттері: Автокөлік қондырғыларының негіздері. Көлiк техникасының энергетикалық 

қондырғылары  
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Оқу мақсаты: Газ тарату механизмы. Қоректендіру жүйесі және қозғалтқыш жылдам-дығы реттегіш. 
Майлау және салқындату жүйесі. Автотрактор қозғалтқыштар сипат-тамалары мен сынықтары. 

Теориялық және нақты ішкі жану қозғалтқыш циклдар. Газ алмасу процесі. Қысу және жану процесі. 

Мәжбүрлi тұтату iштен жану қозғалтқышта жанудың процесi. Өздiгiнен тұтату iштен жану 
қозғалтқышта жанудың процесi. Кеңейту процесі. Іштен жану қозғалтқыш жұмыс циклінің орындау. 

Iштен жану қозғалтқыштың жұмысы негiзгi көрсеткiштер. 

Курстың қысқаша мазмұны: Карбюраторлы және iшкi жану дизельдiк қозғалт-қыштар. 

Айырмашылық ерекшелiктер, жұмыс циклі екі және төрт тактілі іштен жану қозғалтқыштарды. 
Кривошип – бұлғақты тетiк. Газ тарату механизмы. Қоректендіру жүйесі және қозғалтқыш 

жылдамдығы реттегіш. Майлау және салқындату жүйесі. Автотрактор қозғалтқыштар сипаттамалары 

мен сынықтары. Теориялық және нақты ішкі жану қозғалтқыш циклдар. Газ алмасу процесі. Қысу 
және жану процесі. Мәжбүрлi тұтату iштен жану қозғалтқышта жанудың процесi. Өздiгiнен тұтату 

iштен жану қозғалтқышта жанудың процесi. Кеңейту процесі. Іштен жану қозғалтқыш жұмыс 

циклінің орындау. Iштен жану қозғалтқыштың жұмысы негiзгi көрсеткiштер. Механикалық 
шығындар және ішкі жану қозғалтқыш тиімді өнімділік. КШМ кинематикасы мен динамикасы. 

Динамикалық есептеу қозғалтқыштың негіздері. 

Оқыту нәтижесі: Жобалау және құрылғы компоненттерін және тасымалдау машина-лары, 

машиналар мен олардың компоненттерінің ықтимал ақаулар жиналыстар білу. Замануи көлік 
құралдары мен негізгі құрылымдық бөліктерінің жіктеу білу; Ойлау темір жол және автомобиль 

көлігі меншік мәдениет құрылымының білу, синтездеу, талдау, ақпаратты қабылдау қабілеті, 

мақсаттарды қою және оны шешу жолдарын таңдау. Логикалық, шынайы негізделген және ауызша 
және жазбаша тілін салу тазалау қабілеті; Назарға темір жол және автомобиль көлігі құрылымын 

оларды пайдалану білімін экологиялық салдарын ескере отырып, көлік құралдарын таңдауға дайын.  

Негізгі мақсаттары мен көлік құралдарын бағыттарын білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

 

ОKRDVS 2208 Основы конструирования и расчета двигателей внутреннего сгорания 

 

Пререквизиты: Основы слесарного дела  

Постреквизиты: Основы устройства автомобилей .Энергетические установки транспортной техники  

Цель изучения. Система питания и регулятор скорости двигателя. Система смазки и охлаждения. 

Характеристики и испытания автотракторных двигателей. Теоретические и действительные циклы 

ДВС. Процесс газообмена. Процесс сжатия и сгорания. Процесс сгорания в ДВС с принудительным 
зажиганием. Процесс сгорания в ДВС с самовоспламенением. Процесс расширения. Показатели 

рабочего цикла и основные показатели работы ДВС 

Краткое содержание курса: Карбюраторные и дизельные ДВС. Отличительные особенности, 
рабочие циклы двух и четырехтактных ДВС. Кривошипно-шатунный механизм и механизм 

газораспределения. Система питания и регулятор скорости двигателя. Система смазки и охлаждения. 

Характеристики и испытания автотракторных двигателей. Теоретические и действительные циклы 
ДВС. Процесс газообмена. Процесс сжатия и сгорания. Процесс сгорания в ДВС с принудительным 

зажиганием. Процесс сгорания в ДВС с самовоспламенением. Процесс расширения. Показатели 

рабочего цикла и основные показатели работы ДВС. Механические потери и эффективные 

показатели работы ДВС. Кинематика и динамика КШМ. Основы динамического расчета двигателя. 
Результаты обучения:Знание конструкции и устройства узлов и агрегатов транспортных машин, 

возможные неисправности машин и их узлов; знание классификаций современных транспортных 

средств и основные конструктивные части; знание структуры железнодорожного и автомобильного 
транспорта владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её решения; Умение оценивать влияние различных 

факторов на изменение тяговых и энергетических характеристик транспортной техники. способность 

логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь; готовность выбирать 
транспортные средства с учетом экологических последствий их применения знание структуры 

железнодорожного и автомобильного транспорта; знание основных задач и направлений работы 
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транспортных средств. 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AT/TА 2208 Автокөліктер  теориясы 

 

Пререквизеттері: Слесарь шаруалар негіздері 

Постреквизиттері: Автокөлік қондырғыларының негіздері  
Оқу мақсаты: Жылдамдық сипаттамалары. Жүктеме сипаттамалары. Реттеу сипат-тамалары. Іске 

қосылатын сипаттамалар. Теориялық циклдарының көрсеткiштер. Нақ-ты индикаторлық диаграмма. 

Процестердi есептеу. Процесс шығару және енгізу. Қысу және жану процесі. Қысу процесінің 
көрсеткіштері. Жану фазасы. Газ параметрлерін есептеу.Қысу процесінің көрсеткіштері. 

Курстың қысқаша мазмұны:Автомобиль қозғалтқыштарын майлау және салқындату жүйелерін 

конструктивтік ерекшеліктерін зерттеу. Құрылғы стендер. Жылдамдық сипатта-малары. Жүктеме 
сипаттамалары. Реттеу сипаттамалары. Іске қосылатын сипаттамалар. Теориялық циклдарының 

көрсеткiштер. Нақты индикаторлық диаграмма. Процестердi есептеу. Процесс шығару және енгізу. 

Қысу және жану процесі. Қысу процесінің көрсеткіштері. Жану фазасы. Газ параметрлерін есептеу. 

Қысу процесінің көрсеткіштері. Процесінің параметрлері. Цикл параметрлерін есептеу. Индикатор 
көрсеткіштері. Көрсеткіштеріне әртүрлі факторлардың әсері. Кинематикалық есептеу негіздері.  

Оқыту нәтижесі:Құрылғы және автомобиль көлiгiнiң жылжымалы құрамның теориясын негiз. 

Электр жабдықтарын элементтерін қосудың негізгі сұлбалары. Қасиет және автомобилдiк пайдалану 
материалдар сапа көрсеткiштерi. Ресiмдеудiң ережесi техникалық және есеп беру құжаттамасы. 

Жiктеу, негiзгi сипаттамалар және автомобиль көлiгiнiң техникалық параметрлерi. Кәсіптік 

қызметінде бағалау және сапасын бақылау әдістері. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

AT/TА 2208 Теория автомобилей 

 

Пререквизиты: Основы слесарного дела 

Постреквизиты: Основы устройства автомобилей 

Цель изучения. Скоростные, нагрузочные, регулировочные и пусковые характеристики. Показатели 

теоретических циклов. Действительная индикаторная диаграмма. Расчет процессов. Процесс выпуска 

и впуска. Процесс сжатия и сгорания. Показатели процесса сжатия. Фазы сгорания, расчет 

параметров газов. Показатели процесса сжатия. Фазы сгорания, расчет параметров газов. Фазы 
сгорания, расчет параметров газов. Фазы сгорания, расчет параметров газов. 

Краткое содержание курса: Автомобиль қозғалтқыштарын майлау және салқындату жүйелерін 

конструктивтік ерекшеліктерін зерттеу. Құрылғы стендер. Жылдамдық сипаттамалары. Жүктеме 
сипаттамалары. Реттеу сипаттамалары. Іске қосылатын сипаттамалар. Теориялық циклдарының 

көрсеткiштер. Нақты индикаторлық диаграмма. Процестердi есептеу. Процесс шығару және енгізу. 

Қысу және жану процесі. Қысу процесінің көрсеткіштері. Жану фазасы. Газ параметрлерін 
есептеу.Қысу процесінің көрсеткіштері. Процесінің параметрлері. Цикл параметрлерін есептеу. 

Индикатор көрсеткіштері. Көрсеткіштеріне әртүрлі факторлардың әсері. Кинематикалық есептеу 

негіздері. 

Результаты обучения: Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 
транспорта; Базовые схемы включения элементов электрооборудования; Свойства и показатели 

качества автомобильных эксплуатационных материалов; Правила оформления технической и 

отчетной документации; Классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта; Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

MМT 2209 Машиналардың және механизмдердің теориясы 
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Пререквизеттері: Сызба геометриясы және инженерлiк графика 

Постреквизиттері: Сұйық және газ механикасы, гидро- және пневмопривод  

Оқу мақсаты:Механиздердің кинематикалық талдауы. Көпбуынды тісті механизмдер-дің 

кинематикасы. Механизмдердің күштік талдауы. Механизмдердің динамикалық талдауы. Діріл 
белсенділігі мен машина механизмдерін дірілден қорғау. Тісті механизмдердің синтезі.  

Курстың қысқаша мазмұны:Құрылымдық сұлбаның негізгі элементтері. Механизм-дердің 

құрылымдық талдауы мен синтезі. Механиздердің кинематикалық талдауы. Көпбуын-ды тісті 

механизмдердің кинематикасы. Механизмдердің күштік талдауы. Механизмдердің динамикалық 
талдауы. Діріл белсенділігі мен машина механизмдерін дірілден қорғау. Тісті механизмдердің 

синтезі. Жұдырықшалы механизмдердің синтезі. Рычагты механизмдердің синтезі.  

Оқыту нәтижесі:Механизмдердің негізгі түрлерін, олардың кинематикалық және ди-намикалық 
сипаттамаларын білуі. Жеке механизмдердің жұмыс істеу принципі мен машина құрамында 

әсерлесуін білуі. Жобаланатын механизмдердің кинематикалық және дина-микалық сипаттамаларын 

анықтай алуы, машина механизмдерін құрылымдық, кинема-тикалық және динамикалық талдау мен 
синтезін қолдана алуы. ММТ зерделеу барысында туындайтын мәселелерді қоя білуі және оларды 

құрылымдық, кинематикалық және динамикалық талдау мен синтездің көмегімен шешу жолдарын 

көрсете білуі. Өз ойын тұжырымдай алуы, ақпаратты, идеяны, мәселені және оны шешу жолдарын 

жеткізе алуы. 
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TMM 2209 Теория машин и механизмов 

 

Пререквизиты: Начертательная геометрия и инженерная графика 

Постреквизиты: Механика жидкости и газа, гидро-и пневмопривод 
Цель изучения. Кинематический анализ механизмов; Кинематика многозвенных зубчатых 

механизмов. Силовой анализ механизмов. Динамический анализ механизмов. Виброактивность и 

виброзащита машин и механизмов. Синтез зубчатых механизмов. 
Краткое содержание курса: Основные элементы структурной схемы. Структурный анализ и синтез 

механизмов. Кинематический анализ механизмов; Кинематика многозвенных зубчатых механизмов. 

Силовой анализ механизмов. Динамический анализ механизмов. Виброактивность и виброзащита 
машин и механизмов. Синтез зубчатых механизмов. Синтез кулачковых механизмов; Синтез 

рычажных механизмов. 

Результаты обучения: Знание основных видов механизмов, их кинематических и динамических 

характеристик. Понимание  принципов работы отдельных механизмов и их взаимодействие в 
машинах. Иметь навыки и уметь определять кинематические и динамические характеристики 

проектируемых механизмов, применять структурный, кинематический и динамический анализ и 

синтез механизмов машин. Иметь готовность сформулировать проблему, вопросы, возникшие при 
изучении ТММ. Умение показать пути решения с помощью структурного, кинематического и 

динамического анализа и синтеза механизмов машин. Иметь готовность отстаивать собственные 

заключения и выводы. Умение сообщать информацию, идеи, проблемы и пути решения. 
Руководитель программы: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

MMKD 2209 Машина механизмінің кинематикасы мен динамикасы 

 

Пререквизеттері: Сызба геометриясы және инженерлiк графика 

Постреквизиттері: Электротехника және электроника негіздері 
Оқу мақсаты: Қайысты берілістер. Гидравликалық және пневматикалық құрылғыла-ры бар 

механизмдер. Механизмнің құрылымы. Кинематикалық жұптардың жікте-луі. Механизмдердің 

кинематикалық талдауы. Механизмдердің күштік (кинетостатика-лық) талдауы. Машиналар мен 

механизмдердің динамикасы. Айналатын массаларды теңдестіру. 
Курстың қысқаша мазмұны:Инженерлік жобалау. Машина және механизм. Иілгіш байланысы бар 

механизмдер. Қайысты берілістер. Гидравликалық және пневматикалық құрылғылары бар 
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механизмдер. Механизмнің құрылымы. Кинематикалық жұптардың жікте-луі. Механизмдердің 
кинематикалық талдауы. Механизмдердің күштік (кинетостатикалық) талдауы. Машиналар мен 

механизмдердің динамикасы. Айналатын массаларды теңдестіру. Машиналар мен механизмдерді 

дірілден қорғау. Рычагты механизмдердің синтезі. 
Оқыту нәтижесі:Машиналар механизмдерінің кинематикасы мен динамикасын білуі мен түсінуі. 

Алған білімдерін арнайы пәндерді игеру барысында нақты есептерді шығаруға қолдануы. Ауызша 

және жазбаша түрде өз ойын нақты және дәлелді тұжырымдауы. Ұжым-дық жұмысқа қабілеттілігі 

мен дайындығы. Базалық білімдерін танымдық қызметінде қол-дана алуы. Өз еңбегін ұйымдастыра 
алуы, өз бетінше жұмыс істеу дағыдысын қалыптастыру. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

KDMM 2209 Кинематика и динамика механизмов машин 

 
Пререквизиты: Начертательная геометрия и инженерная графика 

Постреквизиты: Электротехника и основы электроники 

Цель изучения. Ременные передачи Механизмы с гидравлическими и пневматичес-кими 

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. 
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: Транспорт и сервис 

 

TKS 2210 Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар 

 

Пререквизиттер: Көшбасшылықтың негіздері және кәсіпкерлік  

Постреквизиттері: 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 юнит-

экономикасы және метрикасы. Қаржы. Бағаның құрылуы. Маркетинг. Алғашқы сатылымдар. PR. 
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Customer Validation. Сатылым арналары және масштабтау. Венчурлық Инвестициялар. Pre-seed, Seed, 
А/B/C раундтағы инвесторлар түрлері. Бизнес-ангелдержәне 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 

 

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. Составлениеуникального Ценностного Предложения каждому сегменту. 

CustomerDevelopment. 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: основытехпренёрского 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 

 

ZhМ 2210 Жобалық менеджмент 

 

Пререквизиттер: Кәсіпкерлік қызмет  

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті жобаларды басқарудын технологияларын 

қолдану және ӛмір 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: Джабасова Ж.Г.  

Кафедра: Экономика және менеджмент 
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PM 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 

 

 

KK 2212 Көлiк құралдары 

 
Пререквизиттері: Жылутехниканың негiздерiмен хладокөлiгi.  

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет  

Оқу мақсаты: Студенттерге көліктік қауіпсіздік бойынша білім беру, көліктік қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуді жоспарлау мен жүзеге асыру дағдысын қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Түрлері және жер көлік құралдарын жіктеу. Көлік құ-ралдары авиация 

және теңіз көлігі. Жылу іштен жану қозғалт-қыштарының диаграммалары мен принциптері. Жіктеу 
және қозғалтқыштың негізгі сипаттамалары. Көлік құралдарын қуат беру жүйелерi. Көлік 

құралдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету. 

Оқыту нәтижесі: Қазіргі заманғы көлік құралдарын жіктеу және олардың жобалау негізгі бөлігін 

білуі. Көлiк құралдарын пайдалану жай-күйін білу. Жіктеуді және сәйкестендіруді темір жол 
жылжымалы құрамдарын және автокөлік құралдарын индекстеуді білу. Кәсіби жұмысына 

технологияларды жиі өзгеруіне шарлау мүмкіндігіне ие болу үшін. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

TS 2212 Транспортные средства 

 

Пререквизиты:  Хладотранспорт с основами теплотехники 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Изучение студентами курса необходимо для получения знаний об основах 
транспортной безопасности, получения навыков планирования и реализации транспортной 

безопасности. 

Краткое содержание курса: Виды и классификация транспортных средств наземного транспорта. 
Транспортные средства авиационного и морского транспорта. Схемы и принципы работы тепловых 

двигателей внутреннего сгорания. Классификация и основные характеристики ДВС. Системы 

передач мощности транспортных средств. Эксплуатация и техническое обслуживание транспортных 

средств. 
Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать классификацию 

современных транспортных средств и основные их конструктивные части.  
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Знать состояние эксплуатации транспортных средств. 
Знать классификацию и обозначение железнодорожного подвижного состава, и индексацию 

автомобильного подвижного состава. Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

KT  2212 Көлік техникасы 

 
Пререквизиттері: Материалтану. Құрастыру материалдарының технологиясы Постреквизиттері: 

Жол жобалау. Көлік құралдарының қауіпсіздігі 

Оқу мақсаты: Көлік жабдығы ерекшеліктер тартымын және техникалық қызмет көр-сету бойынша 
нұсқаулар анықтау үшін. 

Курстың қысқаша мазмұны: Көлік жабдығы ерекшеліктер тартымын және техни-калық қызмет 

көрсету бойынша нұсқаулар анықтау үшін. 
Оқыту нәтижесі: Қазақстанда және шетелде көлік техникасын пайдалану жай-күйін тексеру, оларды 

әзірлеу, сипаттамалары, көрсеткіштері, оларды бағалау және жетіл-діру жолдары әдістері; заманауи 

көліктік технологияларды жіктеу; көлік техникасын ұйымдастыру. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 
Кафедра:Көлік және сервис  

 

 TT 2212 Транспортная техника 

 

Пререквизиты:  Материаловедение.Технология конструкционных материалов 

Постреквизиты:  Проектирование автомобильных дорог. Безопасность транспортных средств. 

Цель изучения. Основные направления по определению тяговых и эксплуатационных характеристик 
транспортной техники. 

Краткое содержание курса: Основные направления по определению тяговых и эксп-луатационных 

характеристик транспортной техники. 
Результаты обучения: Знание состояние эксплуатации транспортной техники в РК и за рубежом, их 

развитие, эксплуатационные свойства, показатели, методы оценки и пути их улучшения; 

классификацию современный транспортной техники;к омпоновку транспортной техники. 
Руководитель программы: Балаклейский С.П. 

Кафедра:Транспорт и сервис  

 

SGMGP 2213 Сұйық және газ механикасы, гидро- және пневмопривод 

 

Пререквизеттері: Машина механизмінің кинематикасы мен динамикасы. Постреквизиттері: Отын 

майлаутын материалдар және техникалық сұйықтар. Гидравлика және гидропривод. Гидравлика және 
жылутехника. 

Оқу мақсаты:Қозғалыс заң және сұйықтық тепе-теңдік газды. Гидродинамика негіздері. 

Гидравликалық қарсылық сипаттамасы. Гидродинамикалық ағыны тор. Сұйықтық қозғалыс күштiк 
әлеуеті 

Курстың қысқаша мазмұны:Сұйықтықтар және газдар қасиеттерін зерттеу. Қозға-лыс заң және 

сұйықтық тепе-теңдік газды. Гидродинамика негіздері. Гидравликалық қарсылық сипаттамасы. 

Гидродинамикалық ағыны тор. Сұйықтық қозғалыс күштiк әлеуеті 
Оқыту нәтижесі:Қозғалыс және тепе-теңдік газ сұйық гидродинамика негіздерін заң-дар 

сұйықтықтар мен газдардың қасиеттері білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра:Көлік және сервис  

 

MZhGGP 2213 Механика жидкости и газа, гидро-и пневмопривод 

 
Пререквизиты: Кинематика и динамика механизмов машин 

Постреквизиты: Топливо, смазочные материалы и технические жидкости . Гидравлика и 
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гидропривод. Гидравлика и теплотехника.  
Цель изучения. Характеристика гидравлических сопротивлений. Гидродинамическая сетка потока. 

Силовой потенциал при движении жидкости 

Краткое содержание курса: Изучение свойств жидкости и газов, законы движения и равновесия 
жидкости газов, основы гидродинамики. Характеристика гидравлических сопротивлений. 

Гидродинамическая сетка потока. Силовой потенциал при движении жидкости. 

Результаты обучения: Знание свойств жидкости и газов, законы движения и равновесия жидкости 

газов, основы гидродинамики. 
Руководитель программы: Балаклейский С.П 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

EEN 2213 Электротехника және электроника негізі 

 

Пререквизиттері: Дене шынықтыру 
Постреквизиттері: Көліктің электр жабдығы 

 Оқу мақсаты: Студенттің электр энергетикасы саласындағы теориялық негіздерімен меңгеру болып 

табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Электротехниканың ғылым ретінде даму тарихы. Электротехниканың 
негізгі заңдары (Ом заңы, Кирхгоф заңы). Электротехниканың  көпсалалығы мен өмірдегі 

қолданылуы.  

Оқыту нәтижесі: Электротехника және электроника негіздері түсіну және білу. Электрлік және 
магниттік тізбектерде қалыптасқан және ауыспалы процестерді қолдануы. Қандай да болмасын 

конструкторлық шешімдерді пайдалану бойынша ой-пікірін жеткізе алуы. Анықталған инженерлік 

ойларды қабылдай алуы. Өндірістік процестерді өз бетінше түрлендіре алуы және логикалық ойлау 

қабілетін дамыту. Машиналардың макеттерін орындау үшін компьютерлік бағдарламаларды 
қолдануы.  

Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж. 

Кафедра: Энергетика және машинажасау 

 

EOE 2213 Электротехника и основы электроники 

 
Пререквизиты: Физическая культура 

Постреквизиты: Электрооборудование транспорта  

Цель изучения. является овладение студентом теоретическими основами в области 

электроэнергетики. 
Краткое содержание курса: История развития электротехники как науки, об основ-ных законах 

электротехники (Ома, Кирхгофа), многообразии и применения электро-энергетики в жизни. 

Результаты обучения Понимание и знание электротехники и основ электроники. Применение 
установившихся и переходных процессов в электрических и магнитных цепях. Уметь выражать мысли 

и суждения по использованию тех или иных конструктивных решении. Уметь сформулировать и 

привлечь определенные инженерные мысли к ее решению. Уметь 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 
 

KKKN 2214 Көлік құралдары қондырғыларының негіздері 

 
Пререквизеттері: Теориялық механика. Автокөліктер  теориясы. 

Постреквизиттері: Автомкөліктерге қызмет көрсету және диагностикалау қазіргі құралдарын 

қолданылу технологиясы. Автокөлік техникасының техникалық қолданудың негіздері. 

Оқу мақсаты: Түрлі сынып олардың көлік құралдары мен нұсқалары ұйым-дастыру; негізгі 
аппараттарын және олардың функцияларын аудару. 

Курстың қысқаша мазмұны:Жіктеу және жылжымалы құрамның сәйкестендіру және автокөлік 
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құралдарын индексі. Түрлі сынып олардың көлік құралдары мен нұсқалары ұйымдастыру; негізгі 
аппараттарын және олардың функцияларын аудару.  

Оқыту нәтижесі: Жобалау және құрылғы компоненттерін және тасымалдау маши-налары, 

машиналар мен олардың компоненттерінің ықтимал ақаулар жиналыстар білу. Замануи көлік 
құралдары мен негізгі құрылымдық бөліктерінің жіктеу білу; Ой-лау темір жол және автомобиль 

көлігі меншік мәдениет құрылымының білу, синтездеу, талдау, ақпаратты қабылдау қабілеті, 

мақсаттарды қою және оны шешу жолдарын таңдау: Логикалық, шынайы негізделген және ауызша 

және жазбаша тілін салу тазалау қабілеті; Назарға темір жол және автомобиль көлігі құрылымын 
оларды пайдалану білімін экологиялық салдарын ескере отырып, көлік құралдарын таңдауға дайын. 

Негізгі мақсаттары мен көлік құралдарын бағыттарын білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра:Көлік және сервис  

 

OUTS 2214 Основы устройства транспортных средств 

 

Пререквизиты: Теоретическая механика. Теория автомобилей. 

Постреквизиты: Технология применения современных средств диагностирования и обслуживания 

автомобилей. Основы технической эксплуатации транспортной техники. 
Цель изучения. Компоновка транспортных средств их вариантов и различных классов; перечислять 

основные системы транспортных средств и их функции; 

Краткое содержание курса: Классификация и обозначение подвижного состава и индексацию 
автомобильного подвижного состава. Компоновка транспортных  средств их вариантов и различных 

классов; перечислять основные системы транспортных средств и их функции; 

Результаты обучения: Знание конструкций и устройств узлов и агрегатов транспортных машин, 

возможные неисправности машин и их узлов; Знание классификаций современных транспортных 
средств и основные конструктивные части; Знание структуры железнодорожного и автомобильного 

транспорта владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её решения; Умение оценивать влияние различных 
факторов на изменение тяговых и энергетических характеристик транспортной техники. Способность 

логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь; готовность выбирать 

транспортные средства с учетом экологических последствий их применения знание структуры 
железнодорожного и автомобильного транспорта; знание основных задач и направлений работы  

транспортных средств. 

Руководитель программы: Абенов Б.С. 

Кафедра:Транспорт и сервис  

 

AKN 2214 Автокөлік қондырғыларының негіздері 

 
Пререквизеттері: Теориялық механика. Автокөліктер  теориясы. 

Постреквизиттері: Автомкөліктерге қызмет көрсету және диагностикалау қазіргі құралдарын 

қолданылу технологиясы. Автокөлік техникасының техникалық қолданудың негіздері. 
Оқу мақсаты:Қазiргi әлемде автокөлiктiң рөлi. Автокөлiк қаражаттарды жiктеу. Авто-көлiктердiң 

шанақтарының түрлерi. Автокөлiктiң құрылғысын негiз. Автокөлiктiң трансмис-сиясы. Қолдау 

құрылымы. Басқару жүйелері. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазiргi әлемде автокөлiктiң рөлi. Автокөлiк қаражаттар-ды жiктеу. 
Автокөлiктердiң шанақтарының түрлерi. Автокөлiктiң құрылғысын негiз. Авто-көлiктiң 

трансмиссиясы. Қолдау құрылымы. Басқару жүйелері. 

Оқыту нәтижесі:Құрылғы және автомобиль көлiгiнiң жылжымалы құрамның тео-риясын негiз. 
Электр жабдықтарын элементтерін қосудың негізгі сұлбалары. Қасиет және автомобилдiк пайдалану 

материалдар сапа көрсеткiштерi. Ресiмдеудiң ережесi техникалық және есеп беру құжаттамасы. 

Жiктеу, негiзгi сипаттамалар және авто-мобиль көлiгiнiң техникалық параметрлерi. Кәсіптік 

қызметінде бағалау және сапасын бақылау әдістері. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік және сервис  
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OUA 2214 Основы устройства автомобилей 

 

Пререквизиты: Теоретическая механика. Теория автомобилей. 
Постреквизиты: Прогрессивные технологии технической эксплуатации автомобилей.Теория  

транспортной техники . 

Цель изучения. Роль автомобиля в современном мире. Классификация автотранспортных средств. 

Типы кузовов автомобилей. Основы устройства автомобиля. Трансмиссия автомобиля. Несущая 
конструкция. Системы управления 

Краткое содержание курса: Роль автомобиля в современном мире. Классификация 

автотранспортных средств. Типы кузовов автомобилей. Основы устройства автомобиля. Трансмиссия 
автомобиля. Несущая конструкция. Системы управления 

Результаты обучения: Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; Базовые схемы включения элементов электрооборудования; Свойства и показатели 
качества автомобильных эксплуата-ционных материалов; Правила оформления технической и 

отчетной документации; Классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 
Кафедра:Транспорт и сервис  

 

KK 2210 Көлiк құралдары 

 

Пререквизиттері: Сұйық және газ механикасы, гидро- және пневмопривод. Жылутехника 

негiздерiмен хладокөлiгi 

 Постреквизиттері: Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері. Трибология негіздері. Көлiк 
техникасының сенiмдiлiгi. 

Оқу мақсаты: Студенттерге көліктік қауіпсіздік бойынша білім беру, көліктік қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуді жоспарлау мен жүзеге асыру дағдысын қалыптастыру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Түрлері және жер көлік құралдарын жіктеу. Көлік құ-ралдары авиация 

және теңіз көлігі. Жылу іштен жану қозғалт-қыштарының диаграммалары мен принциптері. Жіктеу 

және қозғалтқыштың негізгі сипаттамалары. Көлік құралдарын қуат беру жүйелерi. Көлік 
құралдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету. 

Оқыту нәтижесі: Қазіргі заманғы көлік құралдарын жіктеу және олардың жобалау негізгі бөлігін 

білуі. Көлiк құралдарын пайдалану жай-күйін білу. Жіктеуді және сәйкестендіруді темір жол 

жылжымалы құрамдарын және автокөлік құралдарын индекстеуді білу. Кәсіби жұмысына 
технологияларды жиі өзгеруіне шарлау мүмкіндігіне ие болу үшін. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 
 

TS 2210 Транспортные средства 

 
Пререквизиты:  Механика жидкости и газа, гидро-и пневмопривод. Хладотранспорт с основами 

теплотехники. 

Постреквизиты: Основы работоспособности технических систем.Основы трибологии . Надежность 

транспортной техники. 
Цель изучения. Изучение студентами курса необходимо для получения знаний об основах 

транспортной безопасности, получения навыков планирования и реализации транспортной 

безопасности. 
Краткое содержание курса: Виды и классификация транспортных средств наземного транспорта. 

Транспортные средства авиационного и морского транспорта. Схемы и принципы работы тепловых 

двигателей внутреннего сгорания. Классификация и основные характеристики ДВС. Системы 

передач мощности транспортных средств. Эксплуатация и техническое обслуживание транспортных 
средств. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать классификацию 
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современных транспортных средств и основные их конструктивные части.  
Знать состояние эксплуатации транспортных средств. 

Знать классификацию и обозначение железнодорожного подвижного состава, и индексацию 

автомобильного подвижного состава. Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

KT  2210 Көлік техникасы 

 

Пререквизиттері: Сұйық және газ механикасы, гидро- және пневмопривод. Жылутехника 

негiздерiмен хладокөлiгi 
 Постреквизиттері: Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері. Трибология негіздері. Көлiк 

техникасының сенiмдiлiгi. 

Оқу мақсаты: Көлік жабдығы ерекшеліктер тартымын және техникалық қызмет көр-сету бойынша 
нұсқаулар анықтау үшін. 

Курстың қысқаша мазмұны: Көлік жабдығы ерекшеліктер тартымын және техни-калық қызмет 

көрсету бойынша нұсқаулар анықтау үшін. 

Оқыту нәтижесі: Қазақстанда және шетелде көлік техникасын пайдалану жай-күйін тексеру, оларды 
әзірлеу, сипаттамалары, көрсеткіштері, оларды бағалау және жетіл-діру жолдары әдістері; заманауи 

көліктік технологияларды жіктеу; көлік техникасын ұйымдастыру. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 
Кафедра:Көлік және сервис  

 

 TT 2210Транспортная техника 

 
Пререквизиты:  Механика жидкости и газа, гидро-и пневмопривод. Хладотранспорт с основами 

теплотехники. 

Постреквизиты: Основы работоспособности технических систем.Основы трибологии . Надежность 
транспортной техники. 

Цель изучения. Основные направления по определению тяговых и эксплуатационных характеристик 

транспортной техники. 
Краткое содержание курса: Основные направления по определению тяговых и эксп-луатационных 

характеристик транспортной техники. 

Результаты обучения: Знание состояние эксплуатации транспортной техники в РК и за рубежом, их 

развитие, эксплуатационные свойства, показатели, методы оценки и пути их улучшения; 
классификацию современный транспортной техники;к омпоновку транспортной техники. 

Руководитель программы: Балаклейский С.П. 

Кафедра:Транспорт и сервис  
 

OMMTS3218 Отын майлаутын материалдар және техникалық сұйықтар 

 
Пререквизиттері: Сұйық және газ механикасы, гидро- және пневмопривод. Жылутехника 

негiздерiмен хладокөлiгi 

 Постреквизиттері: Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері. Трибология негіздері. Көлiк 

техникасының сенiмдiлiгi. 
Оқу мақсаты:Жалпы ережелер және мұнай өңдеу өнімдерін сипаттамаларына қойы-латын талаптар: 

сұйық және газ тәрізді отын, майлар түрлі, өнеркәсіптік және жұмыс сұйықтықтар, машиналардың 

ұзақ жұмыс жасау әсері мен сенімділігі. Мұнай өнімдер машиналарын пайдалану рөлі. 
Курстың қысқаша мазмұны:Отын түрлері және олардың жану сипаттамалары. Жалпы ережелер 

және мұнай өңдеу өнімдерін сипаттамаларына қойылатын талаптар: сұйық және газ тәрізді отын, 

майлар түрлі, өнеркәсіптік және жұмыс сұйықтықтар, машиналардың ұзақ жұмыс жасау әсері мен 

сенімділігі. Мұнай өнімдер маши-наларын пайдалану рөлі. Таңдау әдістері және қолдану қажетті 
сорттары және ЖЖМ маркалары, дұрыс және үнемді жұмсау практикалық технологиясы. 

Оқыту нәтижесі:Отын түрлерін және олардың жану сипаттамаларын білу. Жалпы ережелер және 
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мұнай өңдеу өнімдерін сипаттамаларына қойылатын талаптар: сұйық және газ тәрізді отын, майлар 
түрлі, өнеркәсіптік және жұмыс сұйықтықтар, машиналардың ұзақ жұмыс жасау әсері мен 

сенімділігі. Мұнай өнімдер машиналарын пайдалану рөлі, таңдау әдістері және қолдану қажетті 

сорттары және ЖЖМ маркалары, дұрыс және үнемді жұмсау практикалық технологиясын білуі.  
Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра:Көлік және сервис  

 

TSMTG 3218 Топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

 

Пререквизиты:  Механика жидкости и газа, гидро-и пневмопривод. Хладотранспорт с основами 

теплотехники. 
Постреквизиты: Основы работоспособности технических систем.Основы трибологии . Надежность 

транспортной техники. 

Цель изучения: Общие положения и эксплуатационные требования продуктов переработки нефти: 
жидких и газообразных топлив, различных масел, технических и рабочих жидкостей, их влияние на 

надежность и долговечность работы машин. Роль нефтепродуктов в использовании машин, методы 

подбора и применения необходимых сортов и марок ТСМ, практическая технология правильного и 

экономичного расходования. 
Краткое содержание курса: Виды топлив, их свойства и горение. Общие положения и 

эксплуатационные требования продуктов переработки нефти: жидких и газообразных топлив, 

различных масел, технических и рабочих жидкостей, их влияние на надежность и долговечность 
работы машин. Роль нефтепродуктов в использовании машин, методы подбора и применения 

необходимых сортов и марок ТСМ, практическая технология правильного и экономичного 

расходования. 

Результаты обучения: Знание видов топлив, их свойства и горение. Общие положения и 
эксплуатационные требования продуктов переработки нефти: жидких и газообразных топлив, 

различных масел, технических и рабочих жидкостей, их влияние на надежность и долговечность 

работы машин. Роль нефтепродуктов в использовании машин, методы подбора и применения 
необходимых сортов и марок ТСМ, практическая технология правильного и экономичного 

расходования. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 
Кафедра:Транспорт и сервис  

 

MOMP 3218 Мұнай өнімдері, майлар, дәнекер 

 
Пререквизиттері: Сұйық және газ механикасы, гидро- және пневмопривод. Жылутехника 

негiздерiмен хладокөлiгi 

 Постреквизиттері: Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері. Трибология негіздері. 
Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк машиналарының құрастыру негiздерi.  

Оқу мақсаты:Мұнай өнiмдерiнiң құрамы. Мұнай өнімдерінің сапасын анықтау. Май-лау 

материалдарына қоспалар. Қоспалар қасиеттері. Қоспалардың композициясы. Қоспа-лардың әсер ету 
механизмі. 

Курстың қысқаша мазмұны:Мұнай өнімдерін алу жолдары мен әдістері бензин, дизель және газ 

оты, автомобиль қозғалтқыштар майы. Мұнай өнiмдерiнiң құрамы. Мұнай өнімдерінің сапасын 

анықтау. Майлау материалдарына қоспалар. Қоспалар қасиеттері. Қоспалардың композициясы. 
Қоспалардың әсер ету механизмі. 

Оқыту нәтижесі:Мұнай өнімдерінің машиналарды пайдаланудағы рөлін, таңдау әдіс-терін және 

қолдану қажетті сорттары және ЖЖМ маркаларын, дұрыс және үнемді жұмсау практикалық 
технологиясын білуі. 

Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра:Көлік және сервис  

 

NMP 3218 Нефтепродукты, масла, присадки 
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Пререквизиты:  Механика жидкости и газа, гидро-и пневмопривод. Хладотранспорт с основами 
теплотехники. 

Постреквизиты: Основы работоспособности технических систем. Основы трибологии . Основы 

конструирования транспортных машин с элементами систем автоматического проектирования. 
Цель изучения. Состав нефтепродуктов, определение качества нефтепродуктов. Присадки к 

смазочным маслам, их свойства, композиции присадок, механизм действия присадок. 

Краткое содержание курса: Способы и методы получения нефтепродуктов: бензинов; дизельных и 

газовых топлив; масел для автомобильных двигателей. Состав нефтепродуктов, определение качества 
нефтепродуктов. Присадки к смазочным маслам, их свойства, композиции присадок, механизм 

действия присадок. 

Результаты обучения: Знание роли нефтепродуктов в использовании машин, методы подбора и 
применения необходимых сортов и марок ТСМ, практическая технология правильного и 

экономичного расходования. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 
Кафедра:Транспорт и сервис  

 

GG 3219 Гидравлика және гидропривод 

 
Пререквизиттері: Сұйық және газ механикасы, гидро- және пневмопривод. Жылутехника 

негiздерiмен хладокөлiгi 

Постреквизиттері: Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк машиналарының 
құрастыру негiздерi. Көлік машиналарын және жабдықтарын жобалау негіздері. Көлік машиналарын 

және жабдықтарын жобалау негіздері. 

Оқу мақсаты:Аэродинамикалық және гидравлика негізгі заңдары, гидравликалық машиналардың 

негізгі теориясы, олардың дизайны, жұмыс принципі және гидравликалық жүйелер мен гидро-
пневматикалық ұтымды жұмыс істеу әдістері. 

Курстың қысқаша мазмұны:Аэродинамикалық және гидравлика негізгі заңдары, гидравликалық 

машиналардың негізгі теориясы, олардың дизайны, жұмыс принципі және гидравликалық жүйелер 
мен гидропневматикалық ұтымды жұмыс істеу әдістері. 

Оқыту нәтижесі:Гидравлика және аэродинамиканың негізгі заңдарын, гидравликалық 

машиналардың негізгі теориясын, олардың дизайнын, жұмыс принципін және гидравли-калық 
жүйелер мен гидро-пневматикалық ұтымды жұмыс істеу әдістерін білуі. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра:Көлік және сервис  

 

GG 3219 Гидравлика и гидропривод 

 

Пререквизиты:  Механика жидкости и газа, гидро-и пневмопривод. Хладотранспорт с основами 
теплотехники. 

Постреквизиты: Основы конструирования транспортных машин с элементами систем 

автоматического проектирования .Основы проектирования транспортных машин и оборудования 
.Технология применения современных средств диагностирования и обслуживания автомобилей. 

Цель изучения. Знание основных законов гидравлики и аэродинамики, основой теории 

гидравлических машин, их конструкции, принцип работы и методы рациональной эксплуатации 

систем гидропривода и гидропневмопривода. 
Краткое содержание курса: Знание основных законов гидравлики и аэродинамики, основой теории 

гидравлических машин, их конструкции, принцип работы и методы рациональной эксплуатации 

систем гидропривода и гидропневмопривода. 
Результаты обучения: Знание основных законов гидравлики и аэродинамики, основой теории 

гидравлических машин, их конструкции, принцип работы и методы рацио-нальной эксплуатации 

систем гидропривода и гидропневмопривода. 

Руководитель программы: Балаклейский С.П. 
Кафедра:Транспорт и сервис 
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GZh/GT 3219 Гидравлика және жылутехника 

 

Пререквизиттері: Көлік құралдары қондырғыларының негіздері. Автокөлік қондырғыларының 

негіздері. Дене шынықтыру. 
Постреквизиттері: Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк машиналарының 

құрастыру негiздерi. Автокөліктердің техникалық пайдалану прогрессивті технологиялары. 

Оқу мақсаты:Гидравлика және жылутехника. Құбыр сұйықтық беруі, жылумен қам-ту 

гидравликалық жүйелерінің, гидравлика және теплотехника облыста теориялық білімдердің 
студенттермен алу 

Курстың қысқаша мазмұны:Гидравлика және жылутехника. Құбыр сұйықтық беруі,  жылумен 

қамту гидравликалық жүйелерінің, гидравлика және теплотехника облыста тео-риялық білімдердің 
студенттермен алу 

Оқыту нәтижесі:Жылу техникасы және аэродинамиканың негізгі заңдарын, гидрав-ликалық 

машиналар теориясы негіздерін, олардың конструкцияларын, жұмыс принципін және жылумен 
қамсыздандыру жүйелерін тиімді пайдалану әдістерін білуі. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

GZh/GT 3219 Гидравлика и теплотехника 

 

Пререквизиты Основы устройства транспортных средств. Основы устройства автомобилей. 
Физическая культура. 

Постреквизиты: Основы конструирования транспортных машин с элементами систем 

автоматического проектирования. Прогрессивные технологии технической эксплуатации 

автомобилей. 
Цель изучения. Гидравлика и теплотехника. Получение студентами теоретических знаний в области 

гидравлики и теплотехники. Гидравлические системы теплоснабжения подачи жидкости в 

трубопроводах 
Краткое содержание курса: Гидравлика и теплотехника. Получение студентами теоретических 

знаний в области гидравлики и теплотехники. Гидравлические системы теплоснабжения подачи 

жидкости в трубопроводах 
Результаты обучения: Знание основных законов теплотехники и аэродинамики, основ теории 

гидравлических машин, их конструкции, принцип работы и методы рациональной эксплуатации 

систем теплоснабжения 

Руководитель программы: Балаклейский С.П. 
Кафедра:Транспорт и сервис 

 

DOT 3220 Дәнекерлегіш өндірістер технологиясы 

 

Пререквизеттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағыл-шын тілінде). Философия. 

Сұйық және газ механикасы, гидро- және пневмопривод. Жылутехника негiздерiмен хладокөлiгi. 
Постреквизиттері: Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк машиналарының 

құрастыру негiздерi. Көлік машиналарын және жабдықтарын жобалау негіздері. Автокөлік 

техникасының техникалық қолданудың негіз-дері. Автокөлiктiң электр және электронды жүйелерi. 

Көліктің электр жабдығы. Көлiк техникасының динамикасы. 
Оқу мақсаты: Токарлық станоктарда  бөлшектерді өңдеу. Токарлық жіктелуі станок-тар, олардың 

сипаттамасы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Металдардың қасиеттері мен металлургиялық өндіріс негіздері. 
Материалтану. Құрастыру материалдар. Металлдардың өңдеу технология-сы. Соғу, таптау, созу. 

Құймаларды жасау тәсілдері. Кесумен конструкциялық ма-териалдардың өңдеулер технологиясы. 

Кесумен металлдардың өңдеулері физикалық негіздері. Кесу процесінің кинематикасы. Дәнекерлеу 

және металлдар кесу теория-сының негіздері; дәнекерлеу түрлері мен тәсілдері; дәнекерлеу кезінде 
жылулық процестер; металдардың дәнекерлеуді; дәнекерлеу үшін материалдар мен жабдықтар. 

Доғалық дәнекерлеу мен кесу үшін қоректендіру көздері. Доғалық дәнекерлеу мен металлдар кесу 
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үшін жабдық. Дәнекерленген конструкциялардың өндірісі. 
Оқыту нәтижесі: Доғалық дәнекерлеу мен металлдар кесу үшін жабдық. Дәнекер-ленген 

конструкциялардың өндірісі. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

TSP 3220 Технология сварочного производства 

 
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные тех-нологии (на англ.языке). Философия. 

Механика жидкости и газа, гидро-и пневмопривод. 

Постреквизиты Основы конструирования транспортных машин с элементами систем 
автоматического проектирования. Основы проектирования транспортных машин и оборудования. 

Основы технической эксплуатации транспортной техники. 

Цель изучения. Обработка деталей на токарных станках. Классификация токарных станков, их 
характеристика. 

Краткое содержание курса: Основы металлургического производства, свойства металлов. 

Материаловедение. Конструкционные материалы. Технология обработки металлов. Ковка, прокатка, 

волочение. Способы изготовления отливок. Технология обра-ботки конструкционных материалов 
резанием. Физические основы обработки металлов резанием. Кинематика процесса резания. Основы 

теории сварки и резки металлов, виды и способы сварки, тепловые процессы при сварке, 

свариваемость металлов, материалы и оборудование для сварки. Источники питания для дуговой 
сварки и резки. Оборудование для дуговой сварки и резки металлов. Производство сварных конст-

рукций. 

Результаты обучения: Оборудование для дуговой сварки и резки металлов. Производство сварных 

конструкций. 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

SShN 3220 Слесарь шаруалар негіздері 

 

Пререквизеттері: Гидравлика және гидропривод  
Постреквизиттері: Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері. Автомкөліктерге қызмет 

көрсету және диагностикалау қазіргі құралдарын қолданылу технологиясы. 

Оқу мақсаты:Металдардың қасиеттері мен металлургиялық өндіріс негіздері. Мате-риалтану. 

Құрастыру материалдар. Металлдардың өңдеу технологиясы. Соғу, таптау, созу. Құймаларды жасау 
тәсілдері. Кесумен конструкциялық материалдардың өңдеулер техноло-гиясы.Кесумен металлдардың 

өңдеулері физикалық негіздері.Кесу процесінің кинематикасы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Слесарь кез келген мамандандырулар орындалатын жұмыстар: 
белгілеу, кесу, түзету, ию, аралау, бұрғылау, тереңдету, зенкерлеу және ұңғылау тесіктерді, 

бұранданы кесу, тегістеу, ысқылау және жетілдіру, арамен кесу мен жинаумен, жабысқақ, дәнекерлеу 

және қалайылау, желімдеу, қолмен, сондай-ақ механикаландырылған құралдың көмегімен. 
Қауіпсіздіктер жұмыстардың және техникалардың ұйымдастыру негіздері. 

Оқыту нәтижесі: Токарлық станоктарда бөлшектерді өңдеу. Токарлық жіктелуі станоктар, олардың 

сипаттамасы. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

OSD 3220 Основы слесарного дела 

 

Пререквизиты: Гидравлика и теплотехника. 

Постреквизиты: Основы работоспособности технических систем. Технология применения 

современных средств диагностирования и обслуживания автомобилей. 
Цель изучения. Основы металлургического производства, свойства металлов. Материаловедение. 

Конструкционные материалы. Технология обработки металлов. Ковка, прокатка, волочение. Способы 
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изготовления отливок. Технология обработки конструкционных материалов резанием. Физические 
основы обработки металлов резанием. Кинематика процесса резания. 

Краткое содержание курса: Работы, выполняемые слесарями любой специализации: разметка, 

рубка, правка, гибка, опиливание, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий, 
нарезание резьбы, шабрение, притирка и доводка, распиливание и припасовка, клейка, пайка и 

лужение, склеивание, как вручную, так и с помощью механизированного инструмента. Основы 

организации работ и техника безопасности. 

Результаты обучения: Обработка деталей на токарных станках. Классификация токарных станков, 
их характеристика. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

AZhKZhS 3221 Автокөлік жолдарының көлік-қолдану  жол сапасы 

 

Пререквизеттері: Машиналық графика. Материалдар кедергісі. 
Постреквизиттері: Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері. Трибология негіздері. Көлiк 

техникасының динамикасы. 

Оқу мақсаты:Автомобиль жолдары сипаттамаларын зерттеу. көлік операциялық сапа-сы мен 

мемлекеттік автомобиль жолдары бағалау. техникалық орындау және жолдардың сапасына 
экономикалық көрсеткіштерін есептеу. Автомобиль жолдарын пайдалануға эко-логиялық орындау 

бағалау. 

Курстың қысқаша мазмұны:Автомобиль жолдары сипаттамаларын зерттеу. көлік операциялық 
сапасы мен мемлекеттік автомобиль жолдары бағалау. техникалық орындау және жолдардың 

сапасына экономикалық көрсеткіштерін есептеу. Автомобиль жолдарын пайдалануға экологиялық 

орындау бағалау. 

Оқыту нәтижесі:Күрделі шарттарда, қалалық шарттарда, жол маталар жобалау және қорғау, 
автомобилдік жолдардың пайдалану, жол киімдердің есеп айырысуы. жерде авто-мобилдік жолдар 

жоспардың жобалаулары есептердің шешімдері әдістердің білуі 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра:Көлік және сервис 

 

 

TEKA 3221 Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог 

 

Пререквизиты: Машинная графика. Сопротивление материалов. 

Постреквизиты: Основы работоспособности технических систем. Основы трибологии. Динамика 
транспортной техники. 

Цель изучения. Исследование характеристик автомобильных дорог; оценка транспортно-

эксплуатационного качества и состояния автомобильных дорог; расчеты технико-эксплуатационных 
и экономических показателей качества автомобильных дорог; оценка экологических характеристик 

при эксплуатации автомобильных дорог. 

Краткое содержание курса: Исследование характеристик автомобильных дорог; оценка 
транспортно-эксплуатационного качества и состояния автомобильных дорог; расчеты технико-

эксплуатационных и экономических показателей качества автомобильных дорог; оценка 

экологических характеристик при эксплуатации автомобильных дорог. 

Результаты обучения: Знание методов решения задач проектирования плана автомобильной дороги 
на местности, в сложных условиях, в городских условиях, проектирование и защита дорожного 

полотна, эксплуатация автомобильных дорог, расчет дорожных одежд. 

Бағдарлама жетекшісі:Балаклейская Л.А. 
Кафедра:Транспорт и сервис 

 

ZhZh 3221 Жол жобалау 

 
Пререквизеттері: Машиналық графика. Материалдар кедергісі. 

Постреквизиттері: Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері. Трибология негіздері.  
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Оқу мақсаты:Есептеу және технологиялық даму жоспарлау шешімдері автомобиль жол-дары 
тәртібі. Автокөлік жолдардың түрі мен сипаттамаларын негіздеу 

Курстың қысқаша мазмұны:Есептеу және технологиялық даму жоспарлау шешім-дері автомобиль 

жолдары тәртібі. Автокөлік жолдардың түрі мен сипаттамаларын негіздеу 

Оқыту нәтижесі:Жолмен автомобилдік көліктің қозғалатын құрамдың өзара әрекет-тесулер 

қағидалардың білуі. Автомобилдік жолдар жоспардың және профильдің элемент-тердің есеп 

айырысудың әдістердің білуі. Жол киімдер есеп айырысудың әдістердің білуі. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра:Көлік және сервис 

 

 

PAD 3221 Проектирование автомобильных дорог 

 

Пререквизиты: Машинная графика. Сопротивление материалов. 
Постреквизиты: Основы работоспособности технических систем.Основы трибологии. 

Цель изучения. Обоснование типа и характеристики автомобильных дорог. 

Краткое содержание курса: Порядок технологического расчета и разработка планировочных 

решений автомобильных дорог. Обоснование типа и характеристики автомобильных дорог 
Результаты обучения: Знание принципов взаимодействия подвижного состава автомобильного 

транспорта с дорогой, методы расчета элементов плана и профиля автомобильной дороги, методы 

расчета дорожных одежд 
Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

KKU 3222 Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру 

 

Пререквизеттері: Шетел тілі. Машиналық графика. Дене шынықтыру. Сұйық және газ механикасы, 

гидро- және пневмопривод. Жылутехника негiздерiмен хладокөлiгi. 
Постреквизиттері: Автомкөліктерге қызмет көрсету және диагностикалау қазіргі құралдарын 

қолданылу технологиясы. Автокөліктердің техникалық пайдалану прогрессивті технологиялары. 

Автокөлік техникасының техникалық қолданудың негіз-дері. Көліктің электр жабдығы. Көлiк 
техникасының динамикасы. 

Оқу мақсаты:Жұмыс жасаулар сұрақтар және теориялық тұрғылары жол қозғалыс-тарға жүйеде 

айқындалған заңдылықтардың жол-көлік жүйелер және жаттығу іске асыру. 

Курстың қысқаша мазмұны:Жұмыс жасаулар сұрақтар және теориялық тұрғылары жол 
қозғалыстарға жүйеде айқындалған заңдылықтардың жол-көлік жүйелер және жаттығу іске асыру. 

Оқыту нәтижесі:Электр энергетикалық жүйелердің мен қондырғыларды салу және пайдалану 

өндірісінде өмірі мен қоршаған ортаны қорғау қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды 
білу; базалық нормативтік көлік құралында әдістемелік құжаттар, қауіпсіздік қызметінің білу; көлік 

және жаяу жүргіншілер ағындарының сипаттамаларын білу; өндірістік ортада зерттеу субъектілерінің 

теориялық негіздерін пайдалануға дайын; заманауи технологиялар мен жабдықтарды пайдалану 
мүмкінмдігі; ауызша және жазбаша ойын логикалық түрде, шынайы және нақты құру қабілеті; көлік 

жүйелерінің қауіпсіздік мемлекеттің талдау жүргізу мүмкіндігі; этикалық жә-не құқықтық 

нормаларды ұстану қабілеті, әлеуметтік бейімделу қабілеті, толерант-тылық, ұжымдық жұмысқа 

қабілеттілігі, адамдарды басқаруға және басқарушылық нұсқамаларға бағынуы; техникалық және 
ғылыми әдебиеттерді оқу және талдау қабілеті; шетелде ұйымдастыру және қозғалыс қауіпсіздігі 

даму үрдістерін зерттеу 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра:Көлік және сервис 

 

OBD 3222 Организация и безопасность движения 

 
Пререквизиты: Иностранный язык. Машинная графика. Физическая культура. Механика жидкости и 

газа, гидро-и пневмопривод. Хладотранспорт с основами теплотехники. 
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Постреквизиты: Технология применения современных средств диагностирования и обслуживания 
автомобилей. Прогрессивные технологии технической эксплуатации автомобилей. Основы 

технической эксплуатации транспортной техники. Электрические и электронные системы 

автотранспорта. Динамика транспортной техники. 
Цель изучения. Вопросы и теоретические аспекты функционирования дорожно-транспортной 

системы и практическая реализация выявленных закономерностей в системе дорожного движения. 

Краткое содержание курса: Вопросы и теоретические аспекты функционирования дорожно-

транспортной системы и практическая реализация выявленных закономерностей в системе 
дорожного движения. 

Результаты обучения: Знание необходимых мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

охране окружающей среды при производстве строительстве и эксп-луатации электроэнергетических 
систем и установок. Знание основных нормативных, руководящих документов службы безопасности 

движения на автотранспорте. Знание характеристик транспортных и пешеходных потоков. 

Готовность использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных 
условиях. Способность эксплуатировать современную технику и оборудование. Способность 

логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь; способность к 

выполнению анализа состояния безопасности транспортных систем. Способность следовать 

этическим и правовым нормам, толерантность, способность к социальной адаптации, умение 
работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться руководящим указаниям. Обладать 

умением читать, анализировать техническую и научную литературу; изучать тенденции развития 

организации и безопасности движения за рубежом. 
Руководитель программы: Махметова Ж.М. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

KKK 3222 Көлік құралдарының қауіпсіздігі 

 

Пререквизеттері: Көлік құралдары қондырғыларының негіздері. Көлiк құралдары 

Постреквизиттері: Автомкөліктерге қызмет көрсету және диагностикалау қазіргі құралдарын 
қолданылу технологиясы. Автокөліктердің техникалық пайдалану прогрессивті технологиялары. 

Автокөлік техникасының техникалық қолданудың негіз-дері. 

Оқу мақсаты:Көлік құралының қауіпсіздігін негіздері. Анықтамалар мен сындарлы, белсенді, 
пассивті, кейінгі апат және экологиялық қауіпсіздік ұғымы. 

Курстың қысқаша мазмұны:Көлік құралының қауіпсіздігін негіздері. Анықтамалар мен сындарлы, 

белсенді, пассивті, кейінгі апат және экологиялық қауіпсіздік ұғымы. 

Оқыту нәтижесі:Жоспарлау және қозғалыс қауіпсіздігі іске асыру үшін негізгі әдістерін және 
тәсілдерін білу; 

Көлік инфрақұрылымын және көлік құралдарын түрлі санаттары үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

үшін талаптарды білу 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

BTS 3222 Безопасность транспортных средств 

 

Пререквизиты: Основы устройства транспортных средств.Транспортные средства. 

Постреквизиты: Технология применения современных средств диагностирования и обслуживания 
автомобилей. Прогрессивные технологии технической эксплуатации автомобилей. Основы 

технической эксплуатации транспортной техники. 

Цель изучения. Рассмотрены основы безопасности транспортных средств. Даны определения и 
понятия конструктивной, активной, пассивной, послеаварийной и экологической безопасности. 

Краткое содержание курса: Рассмотрены основы безопасности транспортных средств. Даны 

определения и понятия конструктивной, активной, пассивной, послеаварийной и экологической 

безопасности. 
Результаты обучения: Знание основных методов и способов планирования и реализации 

обеспечения безопасности движения; 
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знание требований по обеспечению безопасности движения для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Руководитель программы: Махметова Ж.М. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TZhZhAN 3223 Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері 

 

Пререквизеттері: Көлік құралдары қондырғыларының негіздері.  
Постреквизиттері: Көлік техниканын өндiрiу және жөндеу технологияларының негiздерi.. 

Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жобалау стансалары. Технологиялық құрал-жабдықтарды 

автокөлікте қолдану. Автосервис кәсіпорындары үшін жабдықты жобалау және пайдалану. Көлiк 
сервис кәсiпорнын жобалауы. Көлік сервис кәсіпорынның қайта құрылуы. 

Оқу мақсаты:Бағыттары техникалық жүйелердің тжұмысқа қабілеттілік қамтамасыз ету. 

Сенiмдiлiктiң негiзгi сипаттамаларын есептеу және техникалық жүйелердi жұмысқа қабілеттілік 
көрсеткiштерiн болжамдау әдiстерiнiң игеруi. 

Курстың қысқаша мазмұны:Бағыттары техникалық жүйелердің тжұмысқа қабі-леттілік қамтамасыз 

ету. Сенiмдiлiктiң негiзгi сипаттамаларын есептеу және техникалық жүйелердi жұмысқа қабілеттілік 

көрсеткiштерiн болжамдау әдiстерiнiң игеруi. 
Оқыту нәтижесі:Оның жұмысқа қабілеттіліктер тоқтатылудың көлік техниканың, се-бептердің және 

зардаптардың тиімді пайдаланымдар техникалық шарттардың және ере-желердің білуі. Жоспарларын 

сенiмдiлiкке машиналарды сынау мен түрлерін білу. Машиналар сенімділігін сипаттамалары есептеу 
және нәтижелерінің дәлдігі мен сенімділігін бағалау; Қаупін және көлік қауіпсіз және тиімді жұмыс 

істеуін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шара-ларды анықтау үшін қабілетін бағалау, технологиялық 

маши-налар, агрегаттар және олардың технологиялық жабдықтарды қалай тасымалдауға түсінуі; 

Көлік және өндірістік процестер мен олардың элементтерін сынақтар орындаушылардың тобының 
құрамы қатысуға мүм-кіндігі. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

ORTS 3223 Основы работоспособности технических систем 

 
Пререквизиты: Основы устройства транспортных средств. 

Постреквизиты: Основы технологии производства и ремонта транспортной техники. 

Проектирование станций технического обслуживания автомобилей. Использование технологического 

оборудования в автотранспорте. Проектирование и эксплуатация оборудования для предприятий 
автосервиса. Проектирование предприятий транспортного сервиса. Реконструкция предприятий 

транспортного сервиса. 

Цель изучения. Понимание как рассчитывать показатели свойств надёжности маши н и оценивать 
точность и достоверность полученных результатов; Способность оценить риск и определить меры по 

обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических 

машин, их агрегатов и технологического оборудования; Способность к участию в составе коллектива 
исполнителей в проведении испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов. 

Краткое содержание курса: Области обеспечения работоспособности технических систем, расчет 

основных характеристик надежности и освоение методов прогнозирования показателей 

работоспособности технических систем. 
Результаты обучения: Знание технических условий и правил рациональной эксплуатации; 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности; Знание видов и 

планов испытаний машин на надёжность; Понимание как рассчитывать показатели свойств 
надёжности машин и оценивать точность и достоверность полученных результатов; Способность 

оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации 

транспортных, транспортно-технологических машин, их агрегатов и технологического оборудования; 

Способность к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний транспортно-
технологических процессов и их элементов. 

Руководитель программы: Махметова Ж.М. 
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Кафедра: Транспорт и сервис 
 

TN 3223 Трибология негіздері 

 
Пререквизеттері: Физика I.  

Постреквизиттері: Көлік техниканын өндiрiу және жөндеу технологияларының негiздерi. 

Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жобалау стансалары. 

Оқу мақсаты:Жағар май трибологиялық қасиеттері. Қатты денелердің құрылымы мен қасиеттері. 
Қатты денелердің макро және микрогеометрия бетінің сипаттамасы. Майлау түрлері. 

Гидродинамикалық майлау. Шекті майлау. Газ майлау. Қатты денелердiң беттерiн тозуы түрлерi 

және тозуға қарқындылықтың кемiтуi тәсiлдерi. 
Курстың қысқаша мазмұны:Үйкеліс түрлері. Үйкеліс заңдар. Қатты денелердің құ-рылымы мен 

қасиеттері. Трибологиялық қасиеттері мен материалдар мен бұйым-дарды орындау. Жағар май 

трибологиялық қасиеттері. Қатты денелердің құрылымы мен қасиеттері. Қатты денелердің макро 
және микрогеометрия бетінің сипаттамасы. Майлау түрлері. Гидродинамикалық майлау. Шекті 

майлау. Газ майлау. Қатты денелердiң беттерiн тозуы түрлерi және тозуға қарқындылықтың кемiтуi 

тәсiлдерi. 

Оқыту нәтижесі:Трибологии негізгі жағдайды (үйкеліс, тозу және майлау) білу үшін, әр түрлі және 
мақсаттары үйкеліс бірлік есептеу, құрылыс, сынау және пайдалану дағды-ларын дамыту. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Энергетика және машинажасау 
 

OТ 3223 Основы трибологии 

 

Пререквизиты: Физика I 
Постреквизиты: Основы технологии производства и ремонта транспортной техники. 

Проектирование станций технического обслуживания автомобилей. 

Цель изучения. Триботехнические свойства смазочных материалов. Строение и свойства твёрдых 
тел. Характеристики макро и микрогеометрии поверхности твёрдых тел. Виды смазки. 

Гидродинамическая смазка. Граничная смазка. Газовая смазка. Виды изнашивания поверхностей 

твёрдых тел и способы уменьшения интенсивности изнашивания. 
Краткое содержание курса: Виды трения. Законы трения. Строение и свойства твёрдых тел. 

Триботехнические свойства и показатели материалов и изделий. Триботехнические свойства 

смазочных материалов. Строение и свойства твёрдых тел. Характеристики макро и микрогеометрии 

поверхности твёрдых тел. Виды смазки. Гидродинамическая смазка. Граничная смазка. Газовая 
смазка. Виды изнашивания поверхностей твёрдых тел и способы уменьшения интенсивности 

изнашивания. 

Результаты обучения: Знание основных положений в области трибологии (трения, износа и смазки), 
развивает навыки расчета, конструирования, испытания и эксплуатации узлов трения разного класса 

и назначения. 

Руководитель программы: Калмаков Е.Б. 
Кафедра:Энергетики и машиностроения 

 

AZhZhEKMKN 3224 Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк машиналарының 

құрастыру негiздерi 

 

Пререквизеттері: Материалтану. Құрастыру материалдарының техноло-гиясы Постреквизиттері: 

Көлік техниканын өндiрiу және жөндеу технологияларының негiздерi. Автокөліктерге техникалық 
қызмет көрсету жобалау стансалары. 

Оқу мақсаты: Сызықтық торлық кесте. Торлық кестелердi уақытша параметрлер. Жұмыстарының 

уақытша параметрлер. Көлiк есептiң шешiмiн алгоритм. Тiрек жос-пар құру басқа әдiстерi. 

Автоматтандырылған жобалау жүйесі «КОМПАС». КОМПАС жұмыс iстеудiң негiзi. Сызбада ерекше 
элементтердің құрастыру. Бөлшектеудің сыз-баларды жасауын автоматтандыру. 

Курстың қысқаша мазмұны:Көлік машиналарды құрастырудың негізде кіріспе. АЖЖ қамтамасыз 
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ету түрлер. Торлық жобалау. Торлық кестелері. Сызықтық торлық кесте. Торлық кестелердi уақытша 
параметрлер. Жұмыстарының уақытша пара-метр-лер. Көлiк есептiң шешiмiн алгоритм. Тiрек жоспар 

құру басқа әдiстерi. Автомат-тандырылған жобалау жүйесі «КОМПАС». КОМПАС жұмыс iстеудiң 

негiзi. Сызбада ерекше элементтердің құрастыру. Бөлшектеудің сызбаларды жасауын автоматтан-
дыру. Құрастырушы сызбалар-дың жасауын автоматтандыру. 

Оқыту нәтижесі:Көлік құралдарын және автоматтандырылған жобалау әдістерін құру негізгі 

принциптері білу 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра:Көлік және сервис 

 

 
 

OKTMESAP S 3224 Основы конструирования транспортных машин с элементами систем 

автоматического проектирования 

 

Пререквизиты: Материаловедение. Технология конструкционных материалов  

Постреквизиты: Основы технологии производства и ремонта транспортной техники. 

Проектирование станций технического обслуживания автомобилей. Использование технологического 
оборудования в автотранспорте. 

Цель изучения. Сетевые графики. Линейный сетевой график. Временные параметры сетевых 

графиков. Временные параметры работ. Алгоритм решения транспортной задачи.  Другие  методы 
построения опорного плана. Система автоматизированного  проектирования «КОМПАС». Основы  

работы в КОМПАС. Построение специфических элементов на чертеже. Особенности черчения в 

масштабе. 

Краткое содержание курса: Введение в основы конструирования транспортных машин. Виды 
обеспечения САПР. Сетевое проектирование. Сетевые графики. Линейный сетевой график. 

Временные параметры сетевых графиков. Временные параметры работ. Алгоритм решения 

транспортной задачи. Другие методы построения опорного плана. Система автоматизированного 
проектирования «КОМПАС». Основы  работы в  КОМПАС. Построение специфических элементов на 

чертеже. Особенности черчения в масштабе. Автоматизация создания чертежей деталировок. 

Автоматизация создания сборочных чертежей. 
Результаты обучения: Знать основные принципы конструирования транспортных машин и методов 

их автоматизированного проектирования 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

KMZhZhN 3224 Көлік машиналарын және жабдықтарын жобалау негіздері 

 
Пререквизеттері: Жобалық менеджмент  

Постреквизиттері: Көлік техниканын өндiрiу және жөндеу технологияларының негiздерi. 

Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жобалау стансалары. Технологиялық құрал-жабдықтарды 
автокөлікте қолдану. Автосервис кәсіпорындары үшін жабдықты жобалау және пайдалану. Көлік 

техникасын жөндеу және техникалық қызмет көрсету. Көлік техникасының техникалық сервис 

негіздері. 

Оқу мақсаты:Технологиясының бөлшектері жобалау негіздері. Жабдықтарды өнім-ділігін есептеу 
әдістемесі. Негізгі және қосалқы аппаратының орналасуы. Жоспарлау. Еңбекті қорғау жөніндегі іс-

шаралар негіздері. 

Курстың қысқаша мазмұны:Көлік құралдарын процестерін жобалау. Негіздеу және технологиялық 
үдерiстердi таңдау. Технологиясының бөлшектері жобалау негіздері. Жаб-дықтарды өнімділігін 

есептеу әдістемесі. Негізгі және қосалқы аппаратының орналасуы. Жоспарлау. Еңбекті қорғау 

жөніндегі іс-шаралар негіздері. 

Оқыту нәтижесі:Көлік машиналарын жобалау негізгі принциптері мен әдіснамасын білу 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра:Көлік және сервис 
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OPTMO 3224 Основы проектирования транспортных машин и оборудования 

 

Пререквизиты: Проектный менеджмент  

Постреквизиты: Основы технологии производства и ремонта транспортной техники. 

Проектирование станций технического обслуживания автомобилей. 

Цель изучения. Основы проектирования технологических частей. Методика расчета 

производительности оборудования. Компоновка основных и вспомогательных частей машин. 
Планировка. Основы проектирования мероприятий по охране труда. 

Краткое содержание курса: Проектирование технологических процессов транспортных машин. 

Обоснование и выбор технологических процессов. Основы проектирования технологических частей. 
Методика расчета производительности оборудования. Компоновка основных и вспомогательных 

частей машин. Планировка. Основы проектирования мероприятий по охране труда. 

Результаты обучения: Знание основных принципов и методологии проектирования транспортных 
машин. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

AKKDKKKT 3225 Автомобильдерге қызмет көрсету және диагностикалау қазіргі 

құралдарын қолданылу технологиясы 

 
Пререквизеттері: Экономика және бизнес. Көлiк құралдары. Көлік техникасы. 

Постреквизиттері: Технологиялық құрал-жабдықтарды автокөлікте қолдану. Автосервис 

кәсіпорындары үшін жабдықты жобалау және пайдалану. Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру. 

Оқу мақсаты:Жану процесін жақсарту үшін шаралар. Диагностикалық құралдар. Қы-суда процессте 
іске асыруда қозғаушының жұмысты. Алдыңғы доңғалақтарды орнату диаг-ностика арналған 

жабдықтар. Қозғалтқыштарды қоректендiру жүйесiнiң диагностикасы үшiн жабдық. 

Курстың қысқаша мазмұны:Автокөлік техникалық жағдайын диагностикалау негіз-дері. Жұмыс 
қоспасы іштен өздігінен тұтандыру қозғалтқыш жану процесі. Бақылау-диаг-ностикалық операциялар 

түрлері. Жану процесін жақсарту үшін шаралар. Диагностикалық құралдар. Қысуда процессте іске 

асыруда қозғаушының жұмысты. Алдыңғы доңғалақтарды орнату диагностика арналған жабдықтар. 
Қозғалтқыштарды қоректендiру жүйесiнiң диаг-ностикасы үшiн жабдық. Отын шығыны бойынша 

автокөліктің диагностикасы. 

Оқыту нәтижесі: Автокөлік тораптары мен агрегаттарына құрылғысы және жұмыс іс-теу принципі 

білуі; диагностикалау және қызмет көрсету заманауи автокөлік қолдану білуі. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік жіне сервис 

 

TPSSDOA 3225 Технология применения современных средств диагностирования и 

обслуживания автомобилей 

 
Пререквизиты: Экономика и бизнес. Транспортные средства. Транспортная техника. 

Постреквизиты: Использование технологического оборудования в автотранспорте. Проектирование 

и эксплуатация оборудования для предприятий автосервиса. Организация и безопасность движения. 

 Цель изучения.Мероприятия по улучшению процесса сгорания. Диагностические средства. Работа 
двигателя при совершении процесса сжатия. Оборудование для диаг-ностики установки передних 

колес. Оборудование для диагностики системы питания двигателей. Диагностика автомобиля по 

расходу топлива 
Краткое содержание курса:Основы диагностики технического состояния автомобилей. Процесс 

сгорания в ДВС с самовоспламенение рабочей смеси. Виды контрольно-диагностических операций. 

Мероприятия по улучшению процесса сгорания. Диагностичес-кие средства. Работа двигателя при 

совершении процесса сжатия. Оборудование для диаг-ностики установки передних колес. 
Оборудование для диагностики системы питания двигателей. Диагностика автомобиля по расходу 

топлива 
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Результаты обучения:Знание устройство и принцип работы узлов и агрегатов автомобиля, а также 
уметь применять современные средства диагностирования и обслуживания автотранспорта. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 
 

ATPPT 3225 Автомобильдерді техникалық пайдалану прогрессивті технологиялары 

 

Пререквизеттері: Гидравлика және гидропривод. Гидравлика және жылутехника. 
Постреквизиттері: Автокөлік техникасының техникалық қолданудың негіз-дері. 

Оқу мақсаты:Басқару және автомобиль транспортымен реттеу әдістері. Автомобиль көлігі 

пайдалануының және қызмет көрсету озық салалық және шетел тәжірибесі. Оның жұмыс 
ұйымдастыру пайдаланылатын жаңа автомобиль жабдықтар мен жүйе-лер. Әзірлеу бизнес-

жоспарлар, техникалық-экономикалық негіздемесін өндірісін жа-ңарту және таңдау тиімді әдістері 

мен технологияларын мақсаттарға қол жеткізу. 
Курстың қысқаша мазмұны:Негізгі үрдістер мен автомобиль шаруашылықта заманауи 

технологияларды дамыту бағыттары. Инженерлік және басқару шешімдерін техникалық-

экономикалық талдау және қабылдау әдістері. Заманауи нарықтық жағдайда жай-күйі мен 

қызметтеріне сұранысты зерттеудің әдістері. Басқару және автомобиль транспортымен реттеу 
әдістері. Автомобиль көлігі пайдалануының және қызмет көрсету озық салалық және шетел 

тәжірибесі. Оның жұмыс ұйымдастыру пай-даланылатын жаңа автомобиль жабдықтар мен жүйелер. 

Әзірлеу бизнес-жоспарлар, техникалық-экономикалық негіздемесін өндірісін жаңарту және таңдау 
тиімді әдістері мен технологияларын мақсаттарға қол жеткізу. 

Оқыту нәтижесі: Тораптар мен бөлшектерді, жөндеу немесе ауыстыру оңтайлы мер-зімде 

агрегаттарды анықтау, бұл автокөліктің жұмыс қабілеттілігі түзету мүмкіндік береді, агрегаттардың 

және автомобильдің жалпы, түйіндерінің техникалық күйлері параметрлерін өзгеру заңдылықтарын 
білуі 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра:Көлік және сервис 
 

PTTEA 3225 Прогрессивные технологии технической эксплуатации автомобилей 

 
Пререквизиты: Гидравлика и гидропривод. Гидравлика и теплотехника. 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации транспортной техники  

Цель изучения.Основные тенденции и направления развития современных технологий в 

автомобильном хозяйстве. Методы технико-экономического анализа и принятия инженерных и 
управленческих решений. Методы изучения состояния и спроса на услуги в современных рыночных 

условиях. Методы управления и регулирования автомобильным транспортом. Передовой отраслевой 

и зарубежный опыт использования и сервиса автомобильного транспорта. Новая автомобильная 
техника и системы, используемые при организации её эксплуатации. Разработка бизнес-планов, 

технико-экономического обоснования обновления производства и выбора эффективных методов и 

технологий достижения целей. 
Краткое содержание курса:Методы изучения состояния и спроса на услуги в современных 

рыночных условиях. Методы управления и регулирования автомобильным транспортом. Передовой 

отраслевой и зарубежный опыт использования и сервиса автомобильного транспорта. Новая 

автомобильная техника и системы, используемые при организации её эксплуатации. Разработка 
бизнес-планов, технико-экономического обоснования обновления производства и выбора 

эффективных методов и технологий достижения целей. 

Результаты обучения:Знание закономерности изменения параметров технического состояния узлов, 
агрегатов и автомобиля в целом, что позволяет корректировать работоспособность автомобиля, 

определять оптимальные сроки ремонта или замены агрегатов, узлов и деталей. 

Руководитель программы: Махметова Ж.М. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

AEEZh 3303 Автокөлiктiң электр және электронды жүйелерi 
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Пререквизеттері: Экономика және бизнес. Көлік машиналарын және жабдықтарын жобалау 

негіздері.  

Постреквизиттері: Көлік техниканын өндiрiу және жөндеу технологияларының негiздерi. 
Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жобалау стансалары. Технологиялық құрал-жабдықтарды 

автокөлікте қолдану. 

Оқу мақсаты: Электр және электрондық аппараттарын құрылғысында теориялық бі-лім алу, электр 

және электрондық жүйелерді пайдалану принципі, ауылшаруалығында экономикада қолданылатын 
машиналар, олардың қызметі үшін тәжірибелік дағдылар болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Электр және электрондық аппараттарын құрылғысын-да теориялық 

білім алу, электр және электрондық жүйелерді пайдалану принципі, ауылшаруалығында экономикада 
қолданылатын машиналар, олардың қызметі үшін тәжірибелік дағдылар болып табылады. 

Оқыту нәтижесі:Тракторлар мен автомобильдердің қолжетімді электр және элект-ронды жүйелердің 

негіздерін білу 
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

EESA 3303 Электрические и электронные системы автотранспорта 

 

Пререквизиты: Экономика и бизнес. Основы конструирования транспортных машин с элементами 

систем автоматического проектирования.  
Постреквизиты: Основы технологии производства и ремонта транспортной техники. 

Проектирование станций технического обслуживания автомобилей.Использование технологического 

оборудования в автотранспорте.  

Цель изучения.Электрические и электронные  системы автотранспорта является приобретение 
теоретических знаний по устройству, принципу действия электрических и электронных систем 

машин, используемых в сельском хозяйстве, практических навыков по их обслуживанию. 

Краткое содержание курса:Электрические и электронные  системы автотранспорта является 
приобретение теоретических знаний по устройству, принципу действия электрических и электронных 

систем машин, используемых в сельском хозяйстве, практических навыков по их обслуживанию. 

Результаты обучения:Знание основных принципов по имеющимся электрическим и электронным 
системам тракторов и автомобилей. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

KEZh 3303 Көліктің электр жабдығы 

 

Пререквизеттері: Экономика және бизнес. Көлік машиналарын және жабдықтарын жобалау 
негіздері. Көлік машиналарын және жабдықтарын жобалау негіздері. 

Постреквизиттері: Көлік техниканын өндiрiу және жөндеу технологияларының негiздерi. 

Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жобалау стансалары. Технологиялық құрал-жабдықтарды 
автокөлікте қолдану. 

Оқу мақсаты:Электр қоректенудiң автономды көздерi. Электрмен жабдықтаудың жүйесi. бензинді 

қозғалтқышта жұмыстық қоспаның электрмен оталдыру жүйесі. Жарықтың жүйесi және жарық 

дабылы. Электрондық автоматты басқару жүйесі. 
Курстың қысқаша мазмұны:Электр қоректенудiң автономды көз-дерi. Электрмен жабдықтаудың 

жүйесi. бензинді қозғалтқышта жұмыстық қоспаның электрмен отал-дыру жүйесі. Жарықтың жүйесi 

және жарық дабылы. Электрондық автоматты басқару жүйесі. 
Оқыту нәтижесі:Электр жабдықтары кез келген көлік жүйелерін пайдалану мен құрылғысы 

принципін ерекшеліктері туралы білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 
 

ET 3303 Электрооборудование транспорта 
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Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык. Основы конструирования 

транспортных машин с элементами систем автоматического проектирования. Основы 

проектирования транспортных машин и оборудования. 
Постреквизиты: Основы технологии производства и ремонта транспортной техники. 

Проектирование станций технического обслуживания автомобилей.Использование технологического 

оборудования в автотранспорте.  

Цель изучения.Система электрического зажигания рабочей смеси в бензиновом двигателе. Система 
освещения и световой сигнализации. Электронные системы автоматического управления. 

Краткое содержание курса:Автономные источники электропитания. Система элект-роснабжения. 

Система электрического зажигания рабочей смеси в бензиновом двигателе. Система освещения и 
световой сигнализации. Электронные системы автоматического управления. 

Результаты обучения:Знание об особенностях устройства и принципах действия любых систем 

электрооборудований транспорта. 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

 

KTD 3304 Көлiк техникасының динамикасы 

 

Пререквизеттері: Экономика және бизнес. Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк 
машиналарының құрастыру негiздерi. Көлік машиналарын және жабдықтарын жобалау негіздері. 

Постреквизиттері: Автокөліктік тасымалдауды ұйымдастыру. Көлік және жол қозғалысы 

қауіпсіздігін ұйымдастыру. 

Оқу мақсаты:Тәртiп көлiктiк машиналардың тербелiстерiн теориялық негiздер, ортамен көлiк 
техниканы өзара iс-әрекеттiң iнi зерттейдi. 

Курстың қысқаша мазмұны:Тәртiп көлiктiк машиналардың тербелiстерiн тео-риялық негiздер, 

ортамен көлiк техниканы өзара iс-әрекеттiң серпiнi зерттейдi. 
Оқыту нәтижесі:Көліктің негізгі түрлерің білуі. Машиналардың бөлшектердің жұ-мысқа 

қабілеттіліктері негізгі критерий мен  олардың істен шығу түрлерің білуі. Ма-шиналардың түйiндерi 

және бөлшектердi есептеу және теорияның негiздерiн  қолдануы. 
Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

 

DTT 3304 Динамика транспортной техники 

 

Пререквизиты: Экономика және бизнес. 

Постреквизиты: Организация транспортных перевозок. Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения.  

Цель изучения. Дисциплина изучает теоретические основы колебаний транспортных машин, 
динамики взаимодействия транспортной техники со средой. 

Краткое содержание курса: Дисциплина изучает теоретические основы колебаний транспортных 

машин, динамики взаимодействия транспортной техники со средой. 

Результаты обучения: Знание основных видов транспорта; основные критерии работоспособности 
деталей машин и виды их отказов. Применение основ теории и расчета деталей и узлов машин. 

Руководитель программы: Балаклейский С.П. 

Кафедра:Транспорт и сервис 
 

 

KKT 3304 Көлік құралдарының теориясы 

 
Пререквизеттері: Теориялық механика.Сұйық және газ механикасы, гидро- және пневмопривод. 

Жылутехника негiздерiмен хладокөлiгi. 
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Постреквизиттері: Автокөліктік тасымалдауды ұйымдастыру. Көлік және жол қозғалысы 
қауіпсіздігін ұйымдастыру. 

Оқу мақсаты: Сенімділіктің негізгі сипаттамаларын есептеу. Техникалық жүйелердің жұмысқа 

қабілеттілігін көрсеткіштерін болжау әдістерін игеруі. 
Курстың қысқаша мазмұны: Облысы техникалық жүйелердің жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз 

ету. Сенімділіктің негізгі сипаттамаларын есептеу. Техникалық жүйелер-дің жұмысқа қабілеттілігін 

көрсеткіштерін болжау әдістерін игеруі. 

Оқыту нәтижесі: Ұтымды пайдалану сипаттамаларын және ережелерін білу; көліктік техника, 
себептері және оның орындау тоқтату салдары. Машиналар сенімділігі бойынша түрлер мен сынақ 

жоспарларын білу. Көлік-технологиялық процесстерде және олардың элементтеріне сынауларға 

өткізуде орындаушыларға ұжымға құрамда қатысуға қабілетті. 
Бағдарлама жетекшісі: Жабаев К.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

ТTT 3304 Теория  транспортной техники 

 

Пререквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык. Основы конструирования 

транспортных машин с элементами систем автоматического проектирования. 
Постреквизиты: Организация транспортных перевозок. Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения.  

Цель изучения. Дисциплина изучает теоретические основы колебаний транспортных машин, 
динамики взаимодействия транспортной техники со средой. 

Краткое содержание курса: Дисциплина изучает теоретические основы колебаний транспортных 

машин, динамики взаимодействия транспортной техники со средой. 

Результаты обучения: Знание технических условий и правил рациональной эксплуатации; 
транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности. Знание видов и 

планов испытаний машин на надёжность. Способность к участию в составе коллектива исполнителей 

в проведении испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов. 
Руководитель программы: Балаклейская Л.А. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

KTS 3305 Көлiк техникасының сенiмдiлiгi 

 

Пререквизеттері: Философия. Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру.  

Постреквизиттері: Көлік техниканын өндiрiу және жөндеу технологияларының негiздерi. 
Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жобалау стансалары. Технологиялық құрал-жабдықтарды 

автокөлікте қолдану. Автосервис кәсіпорындары үшін жабдықты жобалау және пайдалану. 

Оқу мақсаты: Сенімділігі мен машиналарды жөндеу негіздері. Машиналардың жұ-мысқа 
қабілеттілік. Тоздыру мен тозу. Сенімділік есептеу. Сенімділік көрсеткіштері. Диаг-ностика және 

болжам сенімділігі. 

Курстың қысқаша мазмұны: Сенімділігі мен машиналарды жөндеу негіздері. Маши-налардың 
жұмысқа қабілеттілік. Тоздыру мен тозу. Сенімділік есептеу. Сенімділік көрсет-кіштері. Диагностика 

және болжам сенімділігі. 

Оқыту нәтижесі: Көлік техникасының сенімділігін және негізгі міндеттерін білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Моисеенко О.В. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

NTT 3305 Надежность транспортной техники 

 

Пререквизиты: Философия. Организация и безопасность движения. 

Постреквизиты: Основы технологии производства и ремонта транспортной техники. 

Проектирование станций технического обслуживания автомобилей.Использование технологического 
оборудования в автотранспорте. Проектирование и эксплуатация оборудования для предприятий 

автосервиса. 
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Цель изучения. Основы надежности и ремонта машин. Работоспособность машин. Изнашивание и 
износ. Расчет надежности. Показатели надежности. Диагностика и прогноз надежности. 

Краткое содержание курса: Основы надежности и ремонта машин. Работоспособность машин. 

Изнашивание и износ. Расчет надежности. Показатели надежности. Диагностика и прогноз 
надежности. 

Результаты обучения: Знание основ и задач надежности транспортной техники. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 
 

SKT 3305 Сенімділік қолданбалы теориясы 

 
Пререквизеттері: Философия. Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру Постреквизиттері: 

Автосервис кәсіпорындары үшін жабдықты жобалау және пайдалану. Автокөліктік тасымалдауды 

ұйымдастыру. Көлік және жол қозғалысы қауіпсіздігін ұйымдастыру. 
Оқу мақсаты: Сенімділігі мен машиналарды жөндеу негіздері. Машиналардың жұ-мысқа 

қабілеттілік. Тоздыру мен тозу. Сенімділік есептеу. Сенімділік көрсеткіштері. Диаг-ностикалау мен 

болжам сенімділігі 

Курстың қысқаша мазмұны: Сенімділігі мен машиналарды жөндеу негіздері. Маши-налардың 
жұмысқа қабілеттілік. Тоздыру мен тозу. Сенімділік есептеу. Сенімділік көрсет-кіштері. Диагностика 

мен болжам сенімділігі 

Оқыту нәтижесі:Көлік техникасының сенімділігін және негізгі міндеттерін білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

PTN 3305 Прикладная теория надежности 

 

Пререквизиты: Философия. Организация и безопасность движения. 

Постреквизиты: Проектирование и эксплуатация оборудования для предприятий автосервиса. 
Организация транспортных перевозок. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения. 

Цель изучения. Основы надежности и ремонта машин. Работоспособность машин. Изнашивание и 
износ. Расчет надежности. Показатели надежности. Диагностика и прогноз надежности. 

Краткое содержание курса: Основы надежности и ремонта машин. Работоспособность машин. 

Изнашивание и износ. Расчет надежности. Показатели надежности. Диагностика и прогноз 

надежности. 
Результаты обучения: Знание основ и задач надежности транспортной техники. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

KTOZhTN 4306 Көлік техниканын өндiрiу және жөндеу технологияларының негiздерi 

 
Пререквизеттері: Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру. Көлік құралдарының қауіпсіздігі. 

Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк машиналарының құрастыру негiздерi. Көлік 

машиналарын және жабдықтарын жобалау негіздері. Автомкөліктерге қызмет көрсету және 

диагностикалау қазіргі құралдарын қолданылу технологиясы. Автокөліктердің техникалық пайдалану 
прогрессивті технологиялары. 

Постреквизиттері: Өндірістік. Диплом алды тәжірибе 

Оқу мақсаты: Машина жасау ғылымға ғалымдардың қосқан үлесі. Салалардың жік-телуі. Өндірістің 
технологиялық дайындығын бірыңғай жүйесі. Бөлшектердi өңдеудi технологиялық процесстері 

жобалау. Технологиялық процесстің түрлер: дара, бiр үлгi, топтық. Машина бөлшектері өңдеу 

технологиялық процестерді дамытудың негізгі кезеңдері мен міндеттері. 

Курстың қысқаша мазмұны: Көлік технологияларды дамыту кезеңдері. Өндіріс және көлік 
жабдықтары техниканы жөндеу ғылымын дамытудағы қысқаша тарихы. Машина жасау ғылымға 

ғалымдардың қосқан үлесі. Салалардың жіктелуі. Өндірістің технологиялық дайындығын бірыңғай 
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жүйесі. Бөлшектердi өңдеудi технологиялық процесстері жобалау. Технологиялық процесстің түрлер: 
дара, бiр үлгi, топтық. Машина бөлшектері өңдеу технологиялық процестерді дамытудың негізгі 

кезеңдері мен міндеттері. 

Оқыту нәтижесі: Көлік жабдықтары өндіріс технологиясының қағидаттары мен мақсаттарын білу. 
Негізгі бағыттар мен перспективалы өндіріс әдістерін мәселелері бойынша пікір білдіру мүмкіндігі 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

OTPRTT 4306 Основы технологии производства и ремонта транспортной техники 

 

Пререквизиты: Организация и безопасность движения. Безопасность транспортных средств. Основы 
конструирования транспортных машин с элементами систем автоматического проектирования. 

Основы проектирования транспортных машин и оборудования. Технология применения современных 

средств диагностирования и обслуживания автомобилей. Прогрессивные технологии технической 
эксплуатации автомобилей. 

Постреквизиты: Производственная. Преддипломная практика. 

Цель изучения. Вклад учёных в науку о технологии машиностроения. Классификация производств. 

Единая система технологической подготовки производства. Проектирование технологических 
процессов обработки деталей. Виды технологических процессов: единичный, типовой, групповой. 

Основные этапы и задачи, решаемые при разработке технологических процессов обработки деталей 

машин. 
Краткое содержание курса: Этапы развития транспортной техники. Краткий исторический очерк 

развития науки о технологии производства и ремонта транспортной техники. Вклад учёных в науку о 

технологии машиностроения. Классификация производств. Единая система технологической 

подготовки производства. Проектирование технологических процессов обработки деталей. Виды 
технологических процессов: единичный, типовой, групповой. Основные этапы и задачи, решаемые 

при разработке технологических процессов обработки деталей машин. 

Результаты обучения: Знание основ и задач технологии производства транспортной техники, 
применение, умение выражать суждения по вопросам, основным направлениям и перспективным 

методам производства 

Руководитель программы: Балаклейский С.П. 
Кафедра:Транспорт и сервис 

 

ATKKZhC 4306 Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жобалау стансалары 

 
Пререквизеттері: Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру. Көлік құралдарының қауіпсіздігі. 

Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк машиналарының құрастыру негiздерi. Көлік 

машиналарын және жабдықтарын жобалау негіздері. Автомкөліктерге қызмет көрсету және 
диагностикалау қазіргі құралдарын қолданылу технологиясы. Автокөліктердің техникалық пайдалану 

прогрессивті технологиялары. 

Постреквизиттері: Өндірістік. Диплом алды тәжірибе 

Оқу мақсаты: дәнекерленген жіктер түрлі схемаларды жүктеу негізгі есептеу әдістерін, шпонкалы 

қосылыстар қабілетін негізгі критерий бере білу, сондай-ақ динамикалық жүк көтергіштігі мен 

төзімділік подшипниктерінің өлшемдерін есептеулер, сырғанау мойынтіректерінің жұмыс қабілетін 

үйрену керек. 
Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Бөлшектер мен тораптар машиналар жіктелуі және негізгі 

талаптар. Жобалаудын принциптері мен әдістері, әзірлеу кезеңдері. Фрикциялық және белдікті 

беріліс. Механикалық берілістер: тісті, планетарлық, толқынды. Червяк берілісі және винт-гайка 
берілісі. Бау-бақша және рычагты берілісі. Біліктер мен осьтер. Домалау және сырғанау 

подшипниктері. Тығыздаущылар. Муфталар. Серпімді элементтер. Корпустық бөлшектер. 

Оқыту нәтижесі: Механизмдердін, тораптар мен бөлшектердін жіктеуін білу, бөлшектерге 

қойылатын талаптарды, қабілеттілігін критерияларын және оларға әсер ететін факторларды білу; 
Жұмысқа жекелеген бөлшектерді, дсб аулау және машина механизмдерін анықтау, жүктемені 

құрайтын есептік схемалар, тиісті жұмыс жағдайлары нақты конструкциялары, қолдану стандартты 
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есептеу әдістері берілістердің, біліктердің, мойынтіректер, қосылыстар бөлшектер. Құрылғылары мен 
жұмыс принциптерін, механизмдер мен машиналардың тораптарын, есептеу дағдыларын типтік 

бөлшектер мен тораптарды машиналар талдау дағдыларын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 
Кафедра: Көлік және сервис 

 

PSTOA 4306 Проектирование станций технического обслуживания автомобилей 

 
Пререквизиты: Организация и безопасность движения. Безопасность транспортных средств. Основы 

конструирования транспортных машин с элементами систем автоматического проектирования. 

Основы проектирования транспортных машин и оборудования. Технология применения современных 
средств диагностирования и обслуживания автомобилей. Прогрессивные технологии технической 

эксплуатации автомобилей. 

Постреквизиты: Производственная. Преддипломная практика. 
Цель изучения: Дать знание основных методов расчетов сварных швов при различных схемах 

нагружения, основного критерия работоспособности шпоночных соединений, а так же научиться 

делать расчеты динамической грузоподъемности и долговечности подшипников качения, критериев 

работоспособности подшипников скольжения. 
Краткое содержание курса: Введение. Классификация и основные требования к деталям и узлам 

машин. Принципы и методы проектирования, стадии разработки. Фрикционные и ремённые 

передачи. Механические передачи: зубчатые, планетарные, волновые. Червячные передачи и 
передачи винт-гайка. Цепные и рычажные передачи. Валы и оси. Подшипники качения и скольжения. 

Уплотнения. Муфты. Упругие элементы. Корпусные детали. 

Результаты обучения: Знание  классификации механизмов, узлов и деталей,  требований к деталям, 

критерии работоспособности и влияющие на них факторы; Умение анализировать работу отдельных 
деталей, узлов и механизмов машины, определять нагрузки, составлять расчетные схемы, 

соответствующие условиям работы конкретной конструкции, применять стандартные методы расчета 

передач, валов, подшипников, соединений деталей. Владение навыками анализа устройства и 
принципа работы механизмов и узлов машин, навыками расчетов типовых деталей и узлов машин. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

TKZhAK 4307 Технологиялық құрал-жабдықтарды автокөлікте қолдану 

 

Пререквизеттері: Автокөлік жолдарының көлік-қолдану жол сапасы. Жол жобалау. Техникалық 
жүйелерінің жұмыс атқару негіздері. Трибология негіздері. Автомкөліктерге қызмет көрсету және 

диагностикалау қазіргі құралдарын қолданылу технологиясы. Автокөліктердің техникалық пайдалану 

прогрессивті технологиялары. Көлік құралдарының теориясы. Көлiк техникасының сенiмдiлiгi. 
Постреквизиттері: Өндірістік. Диплом алды тәжірибе  

Оқу мақсаты: Көтергiштердi жiктеу. Техникалық мiнездеме құрылымға талап. Көтер-гіш 

жабдықтарды элементтерін есептеу ерекшеліктері. Көтергiш – қарау және көтеру – тасымалдау 
жабдық: жiктеу және тағайындау. Жинау – жуу жабдық. Монитор және ағатын жуу машиналары. 

Курстың қысқаша мазмұны: Көтергiштердi жiктеу. Техникалық мiнездеме құры-лымға талап. 

Көтергіш жабдықтарды элементтерін есептеу ерекшеліктері. Көтергiш – қарау және көтеру – 

тасымалдау жабдық: жiктеу және тағайындау. Жинау – жуу жабдық. Монитор және ағатын жуу 
машиналары. 

Оқыту нәтижесі: Кәсіпорынның қуаты жоспарланған сәйкес қажетті технологиялық және қосалқы 

жабдықтарды таңдау негіздемесі білуі. Кәсіпорындардың өндірістік бағдар-ламаның қалыптасуы 
туралы идеялар және өндірістік бағдарламаға мен автомобильдердің кәсіпорындар қамтамасыз ету 

үшін арналған аудандардың есептеу әдістерін үйрету. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 
 

ITOA 4307 Использование технологического оборудования в автотранспорте 
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Пререквизиты: Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог. Проектирование 

автомобильных дорог. Основы работоспособности технических систем. Основы трибологии. 

Технология применения современных средств диагностирования и обслуживания автомобилей. 
Прогрессивные технологии технической эксплуатации автомобилей. Теория  транспортной техники. 

Надежность транспортной техники. 

Постреквизиты: Производственная. Преддипломная практика. 

Цель изучения. Особенности расчёта элементов подъёмного оборудования. Подъёмно-осмотровое и 
подъёмно-транспортное оборудование: классификация и назначение. Уборочно-моечное 

оборудование. Мониторные и струйные моечные машины. 

Краткое содержание курса: Классификация подъёмников требования к конструкции технические 
характеристики. Особенности расчёта элементов подъёмного оборудования. Подъёмно-осмотровое и 

подъёмно-транспортное оборудование: классификация и назначение. Уборочно-моечное 

оборудование. Мониторные и струйные моечные машины. 
Результаты обучения: Умение проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения в области технологического оборудования в автотранспорте. 

Знание конструкции основного технологического (стационарного) оборудования определение его 

потребности и оценка технико-экономической эффективности применения. 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AKUZhZhP 4307 Автосервис кәсіпорындары үшін жабдықты жобалау және пайдалану 

 

Пререквизеттері: Автокөлік жолдарының көлік-қолдану жол сапасы. Жол жобалау. Техникалық 

жүйелерінің жұмыс атқару негіздері. Трибология негіздері. Автомкөліктерге қызмет көрсету және 
диагностикалау қазіргі құралдарын қолданылу технологиясы. Автокөліктердің техникалық пайдалану 

прогрессивті технологиялары. Көлік құралдарының теориясы. Көлiк техникасының сенiмдiлiгi. 

Постреквизиттері: Өндірістік. Диплом алды тәжірибе  

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-конструкторлық 
құжаттардың талаптарына сәйкес перспективалық даму 

Бағдарлама жетекшісі: Умиров Э.И. 

Кафедра: Энергетика және машинажасау 

 

PEOPA 4307 Проектирование и эксплуатация оборудования для предприятий автосервиса 

 

Пререквизиты: Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог. Проектирование 
автомобильных дорог. Основы работоспособности технических систем. Основы трибологии. 

Технология применения современных средств диагностирования и обслуживания автомобилей. 

Прогрессивные технологии технической эксплуатации автомобилей. Теория  транспортной техники. 
Надежность транспортной техники. 

Постреквизиты: Производственная. Преддипломная практика. 

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.  
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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: Моисеенко О.В. 

Кафедра: Транспорт исервис 

 

KTZhTKK 4308 Көлік техникасын жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

 
Пререквизеттері: Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері. Трибология негіздері. 

Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк машиналарының құрастыру негiздерi. Көлік 

машиналарын және жабдықтарын жобалау негіздері. Автокөлік техникасының техникалық 

қолданудың негіз-дері. Автокөлiктiң электр және электронды жүйелерi. Көлік құралдарының 
теориясы. Көлiк техникасының сенiмдiлiгi. 

Постреквизиттері: Өндірістік. Диплом алды тәжірибе. Мамандықтары бойынша мемлекеттік 

емтихан 

Оқу мақсаты: Жөндеу және оның ұйымдастыру өндірістік процесс. Өндіріс циклі қалпына келтіру 

машиналар. Өндірістік циклдың ұзақтығын есептеу. Техникалық қыз-мет көрсету өндірісінің 

техникалық оқытуды ұйымдастыру. Ұйым қосалқы жөндеу объектілері бойынша қызметтер. 

Техникалық бақылау ұйымдастыру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Жөндеу және оның ұйымдастыру өндірістік процесс. Өндіріс циклі 

қалпына келтіру машиналар. Өндірістік циклдың ұзақтығын есептеу. Техникалық қызмет көрсету 

өндірісінің техникалық оқытуды ұйымдастыру. Ұйым қосалқы жөндеу объектілері бойынша 
қызметтер. Техникалық бақылау ұйымдастыру. 

Оқыту нәтижесі: Техникасын өндіру және пайдалану жүйесін жалпы техникалық саясат бірлік терін 

білуі. Жөндеу техника, қолдану, негізгі бағыттарын мәселелері бойынша пікір білдіру қабілетін және 
болашақ өндірістік әдістерін технологиясы не-гіздері мен міндеттерін білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TORTT 4308 Техническое обслуживание и ремонт транспортной техники 

 

Пререквизиты: Основы работоспособности технических систем. Основы трибологии. Основы 
конструирования транспортных машин с элементами систем автоматического проектирования. 

Основы проектирования транспортных машин и оборудования. Основы проектирования 

транспортных машин и оборудования. Основы технической эксплуатации транспортной техники. 
Электрические и электронные системы автотранспорта. Теория  транспортной техники. Надежность 

транспортной техники. 

Постреквизиты: Производственная. Преддипломная практика. Государственный экзамен по 

специальности. 
Цель изучения. Расчет длительности производственного цикла. Организация технической 

подготовки ремонтного производства. Организация вспомогательных служб ремонтных предприятий. 

Организация технического контроля. 
Краткое содержание курса: Производственный процесс ремонта и его организации. 

Производственный цикл восстановления машин. Расчет длительности производственного цикла. 

Организация технической подготовки ремонтного производства. Организация вспомогательных 

служб ремонтных предприятий. Организация технического контроля. 
Результаты обучения: Знание единой  технической политики подразделений, входящих в систему  

производства и использования машин. Знание основ и задач технологии ремонта техники, 
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применение; умение выражать суждения по вопросам, основным направлениям и перспективным 
методам производства. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

KTTSN 4308 Көлік техникасының техникалық сервис негіздері 

 

Пререквизеттері: Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері. Трибология негіздері. 
Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк машиналарының құрастыру негiздерi. Көлік 

машиналарын және жабдықтарын жобалау негіздері. 

Постреквизиттері: Өндірістік. Диплом алды тәжірибе.  
Мақсаты: меңгеруі негіздер бойынша көлік техникасын техникалық пайдалану білу, студенттердің 

жұмысын ұйымдастыру орындау бойынша ағымдағы және күрделі жөндеу, қолдану, заманауи 

диагностикалау құралдарын жекелеген тораптарының көліктік техника. Туралы түсінік алу 
технологиясы бойынша жұмыстарды жүргізу және ағымдағы жөндеу " көліктік техника. Анықтай 

нормативтері техникалық пайдалану мен көлік техникасын жөндеу. Әдістерін білу көліктік 

техниканың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету. 

 Курстың қысқаша мазмұны: Негіздері көліктік техниканың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету. 
Әдістері нормативтерін айқындау көлік техникасын техникалық пайдалану. Ақпараттық жұмысқа 

қабілеттілігін қамтамасыз ету және диагностика транспортной техники. Жүйесі техникалық қызмет 

көрсету және көлік техникасын жөндеу. Жалпы сипаттамасы, технологиялық процестердің көліктік 
техниканың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету. Қалыптасу заңдылықтары өнімділігі мен өткізу 

қабілетін, қызмет көрсету құралдары. Ұйымдастыру техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

технологиялық қызмет көрсету. Құрылымы мен ресурстары, инженерлік-техникалық қызмет, көлік 

техника. Персонал, инженерлік-техникалық қызметтің әдістері мен басқару бойынша қабылданған 
шешімдердің ОНДА басқару. Нысандары мен әдістері ұйымның басқару, инженерлік-техникалық 

қызмет. Сапаны басқару, техникалық қызмет көрсету және көлік техникасын жөндеу. Кешенді 

тиімділігін бағалау көрсеткіштері көлік техникасын техникалық пайдалану. 
Оқыту нәтижелері: Көлік техникасының техникалық жұмысының теориялық негіздерін білу; көлік 

техникасының тиімділігін қамтамасыз ету стратегиясын және әдістерін; көлік техникасының 

техникалық пайдалану нормативтері; өнімділік және өткізу қабілеттілігінің нысандары; техникалық 
қызмет көрсетуді ұйымдастыру жүйесін, ұтымды техникалық қызмет көрсету технологиясын және 

көлік техникасын жөндеу мен техникалық қызмет көрсетудің интегралды көрсеткіштерін қамтиды. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

OTSTT 4308 Основы технического сервиса транспортной техники 

 
Пререквизиты: Основы работоспособности технических систем. Основы трибологии. Основы 

конструирования транспортных машин с элементами систем автоматического проектирования. 

Основы проектирования транспортных машин и оборудования. Основы проектирования 
транспортных машин и оборудования. Основы технической эксплуатации транспортной техники. 

Электрические и электронные системы автотранспорта. Теория  транспортной техники. Надежность 

транспортной техники. 

Постреквизиты: Производственная. Преддипломная практика.  
Цель изучения: освоение студентами основ по технической эксплуатации транспортной техники, 

умение студентами организовать работу по выполнению текущего и капитального ремонта, 

применение современных средств диагностирования отдельных узлов транспортной техники. Иметь 

представление о технологии проведения работ по ТО и текущему ремонту транспортной техники. 

Уметь определять нормативы технической эксплуатации и ремонта транспортной техники. Знать 

методы обеспечения работоспособности транспортной техники. 

Краткое содержание курса: Основы обеспечения работоспособности транспортной техники. 
Методы определения нормативов технической эксплуатации транспортной техники. 

Информационное обеспечение работоспособности и диагностики транспортной техники. Система 
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технического обслуживания и ремонта транспортной техники.   Общая характеристика 
технологических процессов обеспечения работоспособности транспортной техники. Закономерности 

формирования производительности и пропускной способности средств обслуживания. Организация 

технического обслуживания и ремонта технологического обслуживания. Структура и ресурсы 
инженерно-технической службы транспортной техники. Персонал инженерно-технической службы и 

методы принятия решений по управлению ТО и ремонтом транспортной техники.   Формы и методы 

организации управления инженерно-технической службы. Управление качеством технического 

обслуживания и ремонта транспортной техники. Комплексные показатели оценки эффективности 
технической эксплуатации транспортной техники. 

Результаты обучения: Знать теоретические основы технической эксплуатации транспортной 

техники; стратегию и методы обеспечения работоспособности транспортной техники; нормативы 
технической эксплуатации транспортной техники; закономерности формирования 

производительности и пропускной способности средств обслуживания; системы организации 

технического обслуживания, рациональную технологию технического обслуживания и комплексных 
показателей технического обслуживания и текущего ремонта транспортной техники. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

 

KSKZh 4309 Көлiк сервис кәсiпорнын жобалауы 

 
Пререквизеттері: Дәнекерлегіш өндірістер технологиясы. Слесарь шаруалар негіздері. Жол жобалау. 

Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру. Техникалық жүйелерінің жұмыс атқару негіздері. 

Трибология негіздері. Автомкөліктерге қызмет көрсету және диагностикалау қазіргі құралдарын 

қолданылу технологиясы. Автокөліктердің техникалық пайдалану прогрессивті технологиялары. 
Постреквизиттері: Өндірістік. Диплом алды тәжірибе.  

Оқу мақсаты:Технологиялық бөлігін негіздері. Аралық танк бар аппараттық өнім-ділігін есептеу 

әдісі. Органның негізгі өндірістік салаларда құрамы. Негізгі және қосалқы өндіріс орналасуы. 
Шикізат пен дайын өнімді сақтау үшін ғимараттар жобалау. Тоңазытқыштарды жоспарлау. Еңбекті 

қорғау жөніндегі іс-шаралар негіздері. Өндірістік үй-жайлар жергілікті және жалпы желдету. Сумен 

жабдықтау кәсіпорын. Кәсiпорынның қалдықтарын кәрiздiң жүйесi. Кәсіпорындық ауыл 
шаруашылығы шикізат-тарын басқару 

Курстың қысқаша мазмұны:Кәсіпорындардың негізгі процестерді жобалау. Негіздеу және таңдау 

технологиялық процестер. Шығарылатын өнiм ассортимент негiз-деме. Кәсiпорынды өндiрiстiк 

процестiң сұлбасын құрастыру. Технологиялық бөлігін негіздері. Аралық танк бар аппараттық 
өнімділігін есептеу әдісі. Органның негізгі өндірістік салаларда құрамы. Негізгі және қосалқы өндіріс 

орналасуы. Шикізат пен дайын өнімді сақтау үшін ғимараттар жобалау. Тоңазытқыштарды 

жоспарлау. Еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралар негіздері. Өндірістік үй-жайлар жергілікті және 
жалпы желдету. Сумен жабдықтау кәсіпорын. Кәсiпорынның қалдықтарын кәрiздiң жүйесi. 

Кәсіпорындық ауыл шаруашылығы шикізаттарын басқару 

Оқыту нәтижесі:Көліктік сервис кәсіпорындарының жобалау негізгі принциптерін білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

PPTS 4309 Проектирование предприятий транспортного сервиса 

 

Пререквизиты: Технология сварочного производства. Слесарь шаруалар негіздері. Проектирование 

автомобильных дорог. Организация и безопасность движения. Основы работоспособности 
технических систем. Основы трибологии. Технология применения современных средств 

диагностирования и обслуживания автомобилей. Прогрессивные технологии технической 

эксплуатации автомобилей. 

Постреквизиты: Производственная. Преддипломная практика.  
Цель изучения. Основы проектирования технологической части.Основы проектирова-ния 

технологической части.Методика расчета производительности оборудования с промежуточными 



 

Элективті пәндер каталогы                                                                                    
Каталог элективных дисциплин 

 

 262 

емкостями. Состав площадей главного производственного корпуса. Компоновка основных и 
вспомогательных производств.Проектирование помещений по хранению сырья и готовой 

продукции.Планировка холодильников.Основы проектирования мероприятий по охране труда. 

Местная и общеобменная вентиляция производственных помещений. Водоснабжение предприятия. 
Система канализации отходов предприятия. Управление предприятием переработки 

сельскохозяйственного сырья. 

Краткое содержание курса: Проектирование основных процессов предприятий. Обоснование и 

выбор технологических процессов. Обоснование ассортимента выпускаемой продукции и 
составление схемы производственного процесса предприятия. Основы проектирования 

технологической части. Основы проектирования технологической части. Методика расчета 

производительности оборудования с промежуточными емкостями. Состав площадей главного 
производственного корпуса. Компоновка основных и вспомогательных производств. Проектирование 

помещений по хранению сырья  и готовой продукции. Планировка холодильников. Основы 

проектирования мероприятий по охране труда. Местная и общеобменная вентиляция 
производственных помещений. Водоснабжение предприятия. Система канализации отходов 

предприятия. Управление предприятием переработки сельскохозяйственного сырья. 

Результаты обучения: Знать основных принципов проектирования предприятий транспортного 

сервиса 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

KSKKK 4309 Көлік сервис кәсіпорынның қайта құрылуы 

 

Пререквизеттері: Жол жобалау. Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру. Техникалық жүйелерінің 

жұмыс атқару негіздері. Трибология негіздері. Автомкөліктерге қызмет көрсету және диагностикалау 
қазіргі құралдарын қолданылу технологиясы. Автокөліктердің техникалық пайдалану прогрессивті 

технологиялары. 

Постреквизиттері: Өндірістік. Диплом алды тәжірибе 

Оқу мақсаты: Көлік қызметтері кәсіпорындарын жобалау негіздері мен мақсаттары туралы 

студенттердің білімдерін қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Көліктік қызметті ұйымдастыру мен жобалаудың теориялық негіздері. 
Техникалық қызмет көрсетудің өндірістік бөлімдерін жобалау. Еңбекті қажет ететін операциялар мен 

процестерді есептеу. Технологиялар, технологиялық процестер, технологиялық операциялар, көліктік 

қызмет көрсетудің технологиялық құралдары. 

Оқыту нәтижесі: өліктік қызмет көрсету кәсіпорындарын жобалаудың негіздері мен мақсаттарын 
біледі. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

RPTS 4309 Реконструкция предприятий транспортного сервиса 

 
Пререквизиты: Проектирование автомобильных дорог. Организация и безопасность движения. 

Основы работоспособности технических систем. Основы трибологии. Технология применения 

современных средств диагностирования и обслуживания автомобилей. Прогрессивные технологии 

технической эксплуатации автомобилей. 
Постреквизиты: Производственная. Преддипломная практика. 

Цель изучения. Формирование у студентов знаний основ и задач проектирования предприятий 

транспортного сервиса. 
Краткое содержание курса: Теоретические основы организации и проектирования транспортного  

сервиса. Проектирование производственных подразделений технического сервиса. Расчет 

трудоемкостей операций и процессов. Технологии, технологические процессы, технологические 

операции, технологические средства для транспортного сервиса 
Результаты обучения: знать основы и задачи проектирования предприятий транспортного сервиса. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 
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Кафедра: Транспорт и сервис 

 

ATU 4311 Автокөліктік тасымалдауды ұйымдастыру 

 
Пререквизиттері: Көлiк құралдары. Көлік техникасы. Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру. 

Көлік құралдарының қауіпсіздігі. 

Постреквизиттері: Өндірістік. Диплом алды тәжірибе. 

Оқу мақсаты: Автокөлік құралдарын пайдалану техникалық және пайдалану сипат-тамаларын 
зерттеу; қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жүк және жолаушылар автокөлік процестер мен 

нұсқаулардың ұйымдастырудың негізгі әдістері мен әдістерін меңгеру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Автокөлік құралдарын пайдалану техникалық және пайдалану 
сипаттамаларын зерттеу; қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жүк және жолау-шылар автокөлік 

процестер мен нұсқаулардың ұйымдастырудың негізгі әдістері мен әдісте-рін меңгеру. 

Оқыту нәтижесі: Қазақстанда көлік тасымалдаулардың негізгі қағидалардың білуі. Көліктің әр түрлі 
түрлердің өзара әрекеттесулердің алуы. Көлік қызмет көрсету жұмыс істеуін жүйесі және оның кіші 

жүйелерінің принциптерін білу; Көлік процесінде өндіріс құралы ретінде еңбек және көлік 

құралдарын субъектісі ретінде тауарларды жіктеу және қасиеттерін түсінуі. Ойлау өз мәдениеті, 

жалпылау, талдау, ақпаратты қабылдау қабілеті, мақсаттарды қою және оны шешу жолдарын таңдау. 
Көліктік қызмет көрсету ұйымдастыру өзгеруіне әр түрлі факторлардың әсерін бағалау қабілеті. 

Заманауи техника мен жабдық-тарды пайдалану қабілеті. Ауызша және жазбаша ойын логикалық 

түрде, шынайы және нақты құру қабілеті. Тасымалданатын жүктің негізінде көлік құралдарын 
таңдауға дайын. Техникалық және ғылыми әдебиеттерді оқу және талдау қабілеті. Өз бетінше көлік 

құрал-дарының жаңа нысандары игеру және олардың әдістерін  тасымалдау процесінің  қабілеті.  

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 
 

OТP 4311 Организация транспортных перевозок 

 
Пререквизиты: Транспортные средства. Транспортная техника. Организация и безопасность 

движения. Безопасность транспортных средств. 

Постреквизиты: Производственная. Преддипломная практика. 
Цель изучения. Изучение технико – эксплуатационных показателей использования 

автотранспортных средств; освоение основных методов и способов организации гру-зового и 

пассажирского автотранс-портного процессов и принципов обеспечения безопасности движения. 

Краткое содержание курса: Изучение технико – эксплуатационных показателей использования 
автотранспортных средств; освоение основных методов и способов организации грузового и 

пассажирского автотранспортного процессов и принципов обеспечения безопасности движения. 

Результаты обучения: Знание основных принципов транспортных перевозок в Казахстане и  
взаимодействие различных видов транспорта; знание принципов функционирования системы 

транспортного обслуживания и ее подсистем; Понимание классификаций и свойств грузов как 

предмета труда и автотранспортных средств, как средств производства в транспортном процессе.  
владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её решения; Умение оценивать влияние различных факторов на 

изменение в организации транспортного обслуживания; Умение эксплуатировать современную 

технику и оборудование способность логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и 
письменную речь; Готовность правильно выбирать транспортные средства с учетом перевозимого 

груза; Обладать умением читать, анализировать техническую и научную литературу; Способность 

самостоятельно осваивать новые формы и методы перевозочного процесса  
Руководитель программы: Балаклейский С.П. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

KZhKKU 4311 Көлік және жол қозғалысы қауіпсіздігін ұйымдастыру 

 

Пререквизиттері: Көлiк құралдары. Көлік техникасы. Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру. 
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Көлік құралдарының қауіпсіздігі. 
Постреквизиттері: Өндірістік. Диплом алды тәжірибе. 

Оқу мақсаты: Студенттердің тасымалдау процесін ұйымдастыру кезінде қозғалыс қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету бойынша білім және біліктілік алуы, жол-қозғалыс оқиғаларын туындайтын себептер 
мен жағдайларды жою және болдырмау әдістері мен дағдыларын игеруі. 

Курстың қысқаша мазмұны: Көлік құралдарын ұйымдастыру және қауіпсіздігі туралы жалпы 

ұғымдар. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік жүйесі. Жүргізушісі жүйесі, 

автомобиль, жол, орта. Көлік негіздері. Жол қозғалысын ұйымдастыру және бағалау зерттеу әдістері. 
Оқыту нәтижесі: Қауіпсіздік және қозғалысты басқару қызметінің негізгі бағыттарын білу. 

Автомобиль көлігі жазатайым оқиғалар-дың алдын алу бойынша жұмыс бағытын қатысты 

мүмкіндігіне ие болу. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

OAPBD 4311 Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

 

Пререквизиты: Транспортные средства. Транспортная техника. Организация и безопасность 

движения. Безопасность транспортных средств. 
Постреквизиты: Производственная. Преддипломная практика. 

Цель изучения: Приобретение студентами знаний и умений по обеспечению безопасности движения 

при организации перевозочного процесса, овладение навыками и приёмами устранения и 
недопущения причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям. 

Краткое содержание курса: Общие понятия об организации и безопасности движения транспортных 

средств. Государственная система обеспечения безопасности дорожного движения. Характеристика 

системы водитель – автомобиль - дорога – среда. Основы организации дорожного движения. 
Способы изучения и оценка организации дорожного движения. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен: знать основные направления 

деятельности по обеспечению безопасности и организации дорожного движения. Уметь правильно 
соотносить направления работ, по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте. 

Руководитель программы: Балаклейский С.П. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

PB 4310 Персоналды басқару 

 

Пререквизиттері: Көлiк құралдары. Көлік техникасы. Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру. 
Көлік құралдарының қауіпсіздігі. 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Кәсіпорынның тиімді қызметін қамтамасыз ету және т/ж қызмет-керлерінің 
қажеттілікерін қанағаттандыру үшін кәсіпорынның (т/ж ұйымдары, фирмалар)  персоналына 

бағытталған әсер етумен байланысты жүйелі білім алуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіпорын қызметкерлері басқару тұжырымдамасы. Персоналды 
басқару жүйесін ұйымдастыру. Темір жол ұйымдағы кадрларды іріктеу сипаты мен ұйымдастыру. 

Жалдау және күйдіру тәртібі. 

Оқыту нәтижесі: Басқару объектісі ретінде кадрладың жұмысын біле отырып кәсіп-орынды басқару 

жүйесіндегі қызметкерлерді басқару орны мен рөлі; адам ресурстарын бас-қару принциптері; 
Персоналдарды бас-қару департаментінің еңбек және ұйымдастыру функ-ционалдық бөлімшесі. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 
 

UP 4310Управление персоналом 

 

Пререквизиты: Транспортные средства. Транспортная техника. Организация и безопасность 
движения. Безопасность транспортных средств. 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 
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Цель изучения. Получение системы знаний, связанных с целенаправленным воздействием на 
персонал предприятия (ж/д. организации, фирмы) для обеспечения эффективного функционирования 

предприятия и удовлетворения потребностей ж/д. работников, особенно близких интересам 

трудового коллектива. 
Краткое содержание курса: Концепция управления персоналом предприятия. Организация системы 

управления персоналом. Сущность и организация отбора персонала в ж/д организацию. Порядок 

найма и увольнения. 

Результаты обучения: По окончании изучения курса студент должен знать работу персонала 
предприятия как объект управления; место и роль управления персоналом в системе управления 

предприятия; принципы управления персоналом; функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления персоналом 
Руководитель программы: Абенов Б.С. 

Кафедра: Транспорт и сервис. 

 

EK 4310 Еңбекті қорғау 

 

Пререквизиттері: Көлiк құралдары. Көлік техникасы. Қозғалыс қауiпсiздiгi және ұйымдастыру. 

Көлік құралдарының қауіпсіздігі. 
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Қауіпсіздік техникасы ережелері мен жобалаудың санитарлық норма-лары. 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 өнді-рістік 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 ереже-лері. Жеке еңбек келісімшарты. 

Ұжымдық келісімшарт. Еңбекті қорғау және қауіпсіз-дік бойынша заңбұзушылықтар үшін 

жауапкершілік түрлері. Еңбек гигиенасы мен өн-дірістік 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 

 

OT 4310 Охрана труда 

 

Пререквизиты: Транспортные средства. Транспортная техника. Организация и безопасность 

движения. Безопасность транспортных средств. 
Постреквизиты: 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, 
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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 безо-пасности. 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 

 

 

AOTPU 4306 Автомобильдер өндірісінің технологиялық процестерді ұйымдастыру 

 

Пререквизеттері: Физика, математика 

Постреквизиттері: Көлік техникасының техникалық сервис негіздері. 

Оқу мақсаты: Өндірістік кәсіпорындардың технологиялық үрдістерін түсінуге қабілетті мамандарды 
даярлау, автомобиль өндірісін білуге ғылыми көзқарасқа негізделген. 

Курстың қысқаша мазмұны: Өндірістік процестердің технологиялық схемалары. Өндірістік 

процестердің негізгі кезеңдері. Технологиялық жабдықтарды өндіру машиналары. Вагондар 
өндірісіндегі үрдістер. Көлік құралдарын қабылдау, орналастыру және сақтауға арналған 

технологиялық жабдықтар 

Оқыту нәтижесі: технологиялық жабдықтың техникалық және экономикалық сипаттамаларын білу; 
өндірістің технологиялық процестерінің негіздерін түсіну; технологиялық жабдықтың негізгі 

есептерін орындау дағдыларын игеру; олардың жұмысын анықтауға; проблеманы тұжырымдау және 

оның шешілу жолдарын көрсету мүмкіндігі бар; технологиялық машиналар мен жабдықтардың 

дұрыс жұмыс режимін таңдай білу. 
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

OTPPA 4306 Организация технологичеких процессов производства автомобилей 

 

Пререквизиты: Физика, математика 
Постреквизиты: Основы технического сервиса транспортной техники 

Цель изучения. Подготовка специалистов, способных разбираться в технологических процессах 

производственных предприятий, опираясь на научный подход в знаниях производств автомобилей. 

Краткое содержание курса: Технологические схемы производственных процессов. Основные 
стадии производственных процессов. Технологическое оборудование производст-ва автомобилей. 

Процессы, происходящие при производстве автомобилей. Технологическое оборудование приёмки, 

размещения и хранения автомобилей.  
Результаты обучения: знать технико-экономические характеристики технологического 

оборудования; понимать основы технологических процессов производств; иметь навыки выполнения 

основных расчетов технологического оборудования; уметь их определять производительность; иметь 

готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения; уметь правильно 
выбрать режим работы технологических машин и оборудования. 

Руководитель программы: Моисеенко О.В. 
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Кафедра: Транспорт и сервис 
 

 

OPA 4306 Өндірістік процестерді автоматтандыру 

 

Пререквизеттері: Физика, математика 

Постреквизиттері: Көлік техникасының техникалық сервис негіздері. 

Оқу мақсаты: Өндірістік процестерді модельдеудің негізгі принциптері туралы студенттердің 
білімін қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Қайта өңдеу кәсіпорындарының технологиялық процестерін жобалау. 

Технологиялық процестерді негіздеу және таңдау. Өнім ауқымын негіздеу және кәсіпорынның 
өндірістік процесінің диаграммасын жасау. Технологиялық бөліктің жобалау негіздері. 

Технологиялық бөліктің жобалау негіздері. Аралық танкілермен жабдықтардың жұмысын есептеу 

әдісі. Негізгі өндіріс ғимаратының учаскелері. Негізгі және қосалқы өндірістің орналасуы. Шикізатты 
және дайын өнімді сақтауға арналған үй-жайларды жобалау. Тоңазытқыштардың орналасуы. Еңбек 

қорғау шараларын жобалау негіздері. Өндірістік үй-жайларды жергілікті және жалпы желдету. Сумен 

жабдықтау компаниясы. Кәсіпорынның кәріз жүйесі. Ауыл шаруашылық шикізатын өңдеуді басқару. 

Оқыту нәтижесі: өндірістік процестерді модельдеудің негізгі принциптерін білу 
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

APP 4306 Автоматизация производственных процессов 

 

Пререквизиты: Физика, математика 

Постреквизиты: Основы технического сервиса транспортной техники 
Цель изучения. Формирование у студентов знаний основных принципов моделирования 

производственных процессов 

Краткое содержание курса: Проектирование технологических процессов перерабатывающих 
предприятий. Обоснование и выбор технологических процессов. Обоснование ассортимента 

выпускаемой продукции и составление схемы производственного процесса предприятия. Основы 

проектирования технологической части. Основы проектирования технологической части. Методика 
расчета производительности оборудования с промежуточными емкостями. Состав площадей главного 

производственного корпуса. Компоновка основных и вспомогательных производств. Проектирование 

помещений по хранению сырья  и готовой продукции. Планировка холодильников. Основы 

проектирования мероприятий по охране труда. Местная и общеобменная вентиляция 
производственных помещений. Водоснабжение предприятия. Система канализации отходов 

предприятия. Управление предприятием переработки сельскохозяйственного сырья. 

Результаты обучения: знать основные принципы моделирования производственных процессов  
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AOB 4308 Автомобиль өндірісін басқару 

 

Пререквизиттер: Көлік машиналарын және жабдықтарын жобалау негіздері 

Постреквизиттер: Кәсіби қызмет 

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 
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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 

 

UPA 4308 Управление производством автомобилей 

 
Пререквизиты: Основы проектирования транспортных машин и оборудования 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

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 

 

OSB 4308 Өндірісте сапаны басқару 

 
Пререквизиттер: Көлік машиналарын және жабдықтарын жобалау негіздері 

Постреквизиттер: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Студенттерді қазіргі заманғы басқару тұжырымдамасы ретінде сапа менеджменті 
жүйесінің тұтас жүйелік көрінісін қалыптастыру, сондай-ақ өнімдерді, қызметтерді, жұмыстарды, 

отандық кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметін сапалы басқару саласындағы дағдыларды 

қалыптастыру. 

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: Көлік және сервис 

 

UKP 4308 Управление качеством на производстве 

 

Пререквизиты: Основы проектирования транспортных машин и оборудования 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 
Цель изучения: формирование у студентов целостного системного представления об управлении 

качеством как современной концепции управления, а также умений и навыков в области управления 
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качеством продукции, услуг, работ, деятельности отечественных предприятий и организаций. 
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: Балаклейский С.П. 

Кафедра: Транспорт исервис 

 

KPKM 3220 Көлік процестерін компьютерлік моделдеу 

 

Пререквизеттері:Информатика, Сызба геометриясы және инженерлiк графика 

Постреквизиттері:Автокөліктің логистикасы, Көлiк тасымалдары-ның ұйымдастыру 

Оқу мақсаты:Кездейсоқ оқиғалардың модельдеу. Дискретті кездейсоқ шамалардың модельдеу. 

Кездейсоқ процестерді модельдеу. Іс – шара, ағындарын модельдеу. Компьютер-лік моделдеу 
ұйымдастыру. компьютерлік моделдеу ұйымдастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны:Компьютерлік модельдеудін  негізгі ұғымдары. Монте-Карло әдісі. 

Кездейсоқ оқиғалардың модельдеу. Дискретті кездейсоқ шамалардың мо-дельдеу. Кездейсоқ 

процестерді модельдеу. Іс - шара, ағындарын модельдеу. Копьютерлік моделдеу ұйымдастыру. 
компьютерлік моделдеу ұйымдастыру. 

Оқыту нәтижесі:Көлік процестерінің моделдеудің негізгі принциптерін білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра:Көлік және сервис 

 

KMTP 3220 Компьютерное моделирование транспортных процессов 

 

Пререквизиты: Информатика, начертательная геометрия и инженерная графика 

Постреквизиты: Логистика на транспорте, организация транспортных перевозок 

Цель изучения. Метод Монте-Карло. Моделирование случайных событий. Моделирование 
дискретных случайных величин. Моделирование случайных процессов. Моделирование потоков 

событий. Организация компьютерного моделирования. Моделирование систем массового 

обслуживания. 
Краткое содержание курса: Основные понятия компьютерного моделирования. Метод Монте-

Карло. Моделирование случайных событий. Моделирование дискретных случайных величин. 

Моделирование случайных процессов. Моделирование потоков событий. Организация 
компьютерного моделирования. Моделирование систем массового обслуживания. 

Результаты обучения: Знание основных принципов моделирования транспортных процессов 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

ZhE 3220 Жол ережелері 

 
Пререквизеттері:Адам өмірінің қауіпсіздігінің негіздері, Көлік құралдары қондыр-ғыларының 

негіздері 

Постреквизиттері:Көлiк тасымалдарының ұйымдастыру 

Оқу мақсаты:Жол белгілері. жолдың жүру бөлігінде көлік құралдарынның манев-рлеуі және 
орналасуы. Қозғалыс жылдамдығы. Басып озу. Көлік құралдарының аял-дау және тұрақтауы. 

Қиылыстардан өту. Жол жүру т-ж өтпелерін, қозғалысты автома-гистральдар және тұрғын 
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аймақтарда. 
Курстың қысқаша мазмұны:Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Жол қозғалысын реттеу. Жол 

белгілері. жолдың жүру бөлігінде көлік құралдарынның маневрлеуі және орналасуы. Қозғалыс 

жылдамдығы. Басып озу. Көлік құралдарының аялдау және тұ-рақтауы. Қиылыстардан өту. Жол 
жүру т.ж. өтпелерін, қозғалысты автомагистральдар және тұрғын аймақтарда. Сыртқы жарықтандыру 

приборларын. Сүйрету, жолаушылар мен жүктерді тасымалдау  қозғалысын оқу-үйрену. 

Оқыту нәтижесі:Негізгі түсініктер мен терминдері білу. Жол ережелері баяндалған нормалар мен 

талаптарды қалыптастыру әдістемелік тәсілдерді білу. Қозғалысты ұйымдас-тырудың ережелері мен 
техникалық құралдары талаптарына сәйкес әр түрлі жол-көлік оқиға-лары кезінде жол қозғалысының 

қатысушыларының тәртібіне қойы-латын талаптарды білуі. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра:Көлік және сервис 

 

PDD 3220 Правила дорожного движения 

 

Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельнос-ти, основы устройства транспортных 

средств 

Постреквизиты: Организация транспортных перевозок 
Цель изучения. Дорожные знаки. Маневрирование и расположение транспортных средств на 

проезжей части. Скорость движения. Обгон. Остановка и стоянка транспортных средств. Проезд 

перекрестков. Проезд ж-д переездов, движение по автомагистрали и  в жилых зонах. Пользование 
внешними световыми приборами. 

Краткое содержание курса: Основные понятия и определения. Регулирование дорожного движения. 

Дорожные знаки. Маневрирование и расположение транспортных средств на проезжей части. 

Скорость движения. Обгон. Остановка и стоянка транспортных средств. Проезд перекрестков. Проезд 
ж. д. переездов, движение по автомагистрали и  в жилых зонах. Пользование внешними световыми 

приборами. Буксировка, учебная езда, перевозка пассажиров и грузов 

Результаты обучения: Знание основных понятий и терминов; Знание методических подходов к 
формированию норм и требований, изложенных в ПДД; Знание основных требований к поведению 

участников дорожного движения в различных дорожно-транспортных ситуациях в соответствии с 

требованиями правил и технических средств организации движения 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 

ShMZhE 3221 Шетел машиналарын жобалау ерекшеліктері 

 

Пререквизеттері:Информатика, математика, физика, Көлiк құралдары 

Постреквизиттері: Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк машиналарының 
құрастыру негiздерi 

Оқу мақсаты: Шет елдік өндіріс машиналарын жобалау ерекшеліктері мен ерекшеліктерін зерттеу.  

Курстың қысқаша мазмұны: Қозғалтқыш дизайны. Жалпы құрылғы қозғалтқыштары. Бензин 
қозғалтқыштары үшін күштік жүйелер. Дизельді қозғалтқыштар үшін күштік жүйелер. 

Трансмиссиялық машиналар. Трансмиссиялық схемалар. Автоматты түрде ауысып ілінісу және 

қолмен беру. CVT; GMP және кардионды беру. Негізгі беріліс және дифференциал. Шасси. Түрлері 

мен құрылғының суспензиясы. Шиналар мен дөңгелектер. Электрондық басқарылатын 
пневматикалық және пневмогидравликалық суспензия. Автокөліктің тұрақтануы. Автомобиль 

басқару жүйесі. 

Оқыту нәтижесі: Білу керек: шетелдік өндірістің автомобильдерін мақсатты түрде жіктеу; әсіресе 
әртүрлі шетелдік автокөліктердің конструкциялары, сондай-ақ олардың жеке жүйелері мен 

қондырғылары. Артықшылықтары мен кемшіліктері; қызмет көрсету түрлері, оларды жүзеге асыру 

жиілігі, орындалған жұмыстардың тізімі мен көлемі; сатылым алдындағы сатыдағы жұмыс. Мүмкін 

болу: шетелдік өндірістің түрлі маркалы автомобильдерінің конструкцияларының ерекшеліктерін, 
сондай-ақ оларда орнатылған жүйелер мен қондырғыларды анықтау; шетелге шығарылған 

автокөліктердің, жүйелер мен компоненттердің әртүрлі брендтеріне салыстырмалы бағалау жүргізу. 
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Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері; шетел машиналарының негізгі пайдалану қасиеттерін 
анықтау. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

OKAIP 3221 Особенности конструкции автомобилей иностранного производства 

 

Пререквизиты: Информатика, математика, физика, транспортные средства 
Постреквизиты: Основы конструирования транспортных машин с элементами систем 

автоматического проектирования 

Цель изучения: Изучить сособенности и отличительные качества конструирования автомобилей 
иностранного производства. 

Краткое содержание курса: Конструкция двигателей. Общее устройство двигателей. Системы 

питания бензиновых двигателей. Системы питания дизельных двигателей. Трансмиссия автомобилей. 
Схемы трансмиссий. Сцепление и ступенчатые коробки передач с автоматическим переключением. 

Вариатор; ГМП и карданные передачи. Главные передачи и дифференциал. Ходовая часть. Типы и 

устройство подвесок. Шины и колеса. Пневматические и пневмогидравлические подвески с 

электронным управлением. Стабилизация кузова автомобиля. Системы управления автомобилями.  
Результаты обучения: Знать: классификацию автомобилей иностранного производства по 

назначению; особенности конструкций различных автомобилей иностранного производства, а также 

отдельных систем и агрегатов их. Преимущества и недостатки; виды технического обслуживания, 
периодичность их проведения, перечень и объем выполняемых работ; работы, выполняемые при 

предпродажной подготовке. Уметь: определять особенности конструкций различных марок 

автомобилей иностранного производства, а также установленных на них систем и агрегатов; 

выполнять сравнительную оценку различных марок автомобилей иностранного производства, 
установленных на них систем и агрегатов. Их преимущества и недостатки; определять основные 

эксплуатационные свойства автомобилей иностранного производства. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 
Кафедра:Транспорт и сервис 

 

ZhZh 3221 Жол жобалау 

 

Пререквизеттері:Көлiк құралдары 

Постреквизиттері: Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк машиналарының 

құрастыру негiздерi 
Оқу мақсаты: конструкцияларды жаңғырту кезінде көлік құралдарының жаңа үлгілерін, олардың 

бірліктерін, компоненттерін және жүйелерін әзірлеу кезінде туындайтын проблемаларды шешу 

әдістерін әзірлеу. 
Курстың қысқаша мазмұны: Жоба алдындағы кезең. Тұтынушылардың мұқтаждықтарын зерттеу 

және жобаны дамытудың экономикалық негіздемесі. Ішкі және әлемдік нарықтарға қойылатын 

талаптар. Жобаға арналған тапсырма. Жобаның техникалық талаптарын әзірлеу кезеңі. Техникалық 
талаптар түрлері. Автокөліктердің отбасыларына арналған бастапқы, жалпы және тұтынушыларға 

қойылатын талаптар. Автокөліктің компоненттеріне қойылатын талаптар. Автомобиль отбасының 

құрамы. Сахналық эскиз жобасы. Автокөліктің нобай макетінің тұжырымдамасы. Автокөліктің 

дизайн жобасын әзірлеу тәртібі. Автомобильді дамыту үдерісіндегі АЖЖ рөлі. 
Оқыту нәтижесі: білу керек: автомобильді жобалаудың алғышарттары; көліктің техникалық деңгейі 

мен экономикалық тиімділігі көрсеткіші; автомобильді жобалаудың техникалық негіздері; жалпы 

орналасу негіздері. Мүмкін болу: жобалау жұмыстарының жекелеген кезеңдерін (техникалық 
ерекшеліктерді жасау, эскиз құрылымын жасау, автокөлік құрастыру кезінде агрегаттардың түрлерін 

таңдау және т.б.) жүзеге асыру; дизайнның әртүрлі сатыларында жобалық шешімдерді әзірлеу, 

негіздеу және қолдану. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 
Кафедра:Көлік және сервис 

 



 

Элективті пәндер каталогы                                                                                    
Каталог элективных дисциплин 

 

 272 

PA 3221 Проектирование автомобилей 

 

Пререквизиты: Транспортные средства 

Постреквизиты: Основы конструирования транспортных машин с элементами систем 
автоматического проектирования 

Цель изучения: освоение способов решения задач, возникающих при разработке новых образцов 

автомобилей, их агрегатов, узлов и систем при модернизации конструкций. 

Краткое содержание курса: Предпроектный этап. Исследование запросов потребителейи 
экономической целесообразности разработки проекта. Требования предъявляемые внутренними и 

мировыми рынками сбыта. Задание на проект. Этап разработки проекта технических требований. 

Виды технических требований. Исходные, общие и потребительские требования к семейству 
автомобилей. Требования к составным частям автомобиля. Состав автомобилей семейства. Этап 

эскизного проекта. Понятие эскизной компоновки автомобиля. Процедура разработки дизайн-проекта 

автомобиля. Роль САПР в процессе разработки автомобиля. 
Результаты обучения: знать: предпосылки проектирования автомобиля; показател технического 

уровня и экономической эффективности автомобиля; технические основы проектирования 

автомобиля; основы общей компоновки. Уметь: выполнять отдельные стади проектных работ 

(составление технического задания, разработка эскизной компоновки, выбор типов агрегатов при 
компоновке автомобиля и др.); разрабатывать, обосновывать и применять конструкторские решения 

на различных этапах проектирования. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 
Кафедра:Транспорт и сервис 

EАSN 3222 Эргономика және автомобильдің сәндеу негіздері 

 

Пререквизеттері:Машиналардың бөлшектері, Материалдар кедергісі 
Постреквизиттері: Автоматтық жобалау жүйелерiнiң элементерiмен көлiк машина-ларының 

құрастыру негiздерi 

Оқу мақсаты: Қатысушылардың өзара әрекеттестігі туралы жалпы идеяны қалыптастыру - жобалау 
жүйесіндегі элементтерді автокөліктің нысанын құру және оның бірегей процесінде оның ерекше 

рөлі. 

Курстың қысқаша мазмұны: Антропометрия және автомобиль. Жүргізуші мен жолаушылар үшін 
кеңістіктің орналасуы. Көрсеткіш панельді әзірлеу. Вагондардың көркем дизайны негіздері. 

Машинаның аэродинамикалық қасиеттері. Адам-машина-қоршаған орта жүйесі. Ішкі корпус. 

Құрылымдық көлік қауіпсіздігі. Жайлылық машинасы. 

Оқыту нәтижесі: біліңдер: автокөлікті жобалаудың нақты процесінде форманың рөлі; әлемдік 
автомобиль нарығында бәсекелестікті жүзеге асыру үшін автокөлік формасын құрудың 

гипотетикалық (жобалық) ұйымдастырушысы және үйлестірушісі ретінде автомобиль дизайнының 

маңыздылығы; заманауи автомобиль дизайнын жобалау мен бағалаудың негізгі критерийлері; 
эргономиканың негізгі принциптері, «адам-машина-қоршаған орта» жүйесі, жүргізушінің және 

жолаушының жұмыс орнын және ауданын жобалаудың негізгі принциптері; автомобильдің 

аэродинамикасы негіздері; сындарлы пассивті қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жалпы принциптері; 
Дене пішінінің бетін бекіту тәсілдері. Мүмкіндігінше: автомобильдің дизайнерлік түрін сыни талдау 

жүргізу; негізінен жүргізушінің және жолаушының жұмыс орнын құруға; көлік құралының 

жайлылық пен конструктивті пассивті қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жобалық шешімдерді жасауға; 

негізінен дене бетін өлшеуге және түзетуге арналған. 
Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

 

OEDA 3222 Основы эргономики и дизайна автомобилей 

 

Пререквизиты: Детали машин, сопротивление материалов 
Постреквизиты: Основы конструирования транспортных машин с элементами систем 

автоматического проектирования 
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Цель изучения. Формирование  устудентовобщего  представления  о  взаимодействии участников-
элементов  системы  проектного  создания  формы  автомобиля  и его специфической роли в едином 

процессе создания.  

Краткое содержание курса: Антропометрия и машина. Компоновка пространства для водителя и 
пассажиров. Разработка панели приборов. Основы   художественного   конструирования   

автомобилей. Аэродинамические свойства машины. Система «человек-машина-окружающая среда». 

Интерьер кузовов. Конструктивная безопасность автомобиля. Комфортабельность автомобиля. 

Результаты обучения: знать: роль формы в реальном процессе конструирования автомобиля; 
значение  дизайна  автомобилей,  как  организатора  и  координатора гипотетического   (проектного)   

создания   формы   автомобиля   для конкурентоспособной реализации на мировом автомобильном 

рынке; основные критерии проектирования и оценки современной дизайн-формы автомобилей; 
основные  принципы  эргономики,  систему  «человек-машина-среда», основные принципы 

проектирования места и зон работы водителя и пассажира; основы аэродинамики автомобиля; общие 

принципы обеспечения конструктивной пассивной безопасности; методы фиксации поверхности 
формы кузова. Уметь: проводить критический анализ дизайн-формы автомобиля; в основном 

компоновать рабочее место водителя и пассажира; принимать    конструкторские    решения,    

обеспечивающие комфортабельность  и  конструктивную  пассивную  безопасность  автомобиля; 

производить в основном, обмер и фиксацию поверхности кузова. 
Руководитель программы: Махметова Ж.М. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 
 

OAB 3225 Өндірісте автомобильдердің бояуы 

 

Пререквизеттері: Физика, математика. 
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет. 

Оқу мақсаты: Студенттерді ғылыми көзқарас негізінде, бөлшектердің еңбек жағдайлары, 

материалдардың түрі, тозу түрлері, оларды қатайтуға арналған ең жақсы технологияларды таңдауға 
үйрету. 

Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе Негізгі ұғымдар. Үйкеліс кезінде қатты заттардың беттерін 

және олардың қасиеттерін байланыстыру. Үйкелімнің молекулалық-механикалық теориясы. Шаршау 
тозу теориясы. Абразивті киім. Тозығу теориясы. A.S. Енгізілді. Үйкеліс бірліктері үшін 

материалдарды таңдау принциптері. Майлау тайпасының жабдықтары. Майлау қабатының 

классикалық теориясы. Кешенді жүктелген радиалды слайдты мойынтіректі майлаудың 

гидродинамикалық мәселесі. Шексіз ұзындықты қолдау үлгісі және қысқаша қолдау моделі. 
Оқыту нәтижесі: Материалдарды біріктірілген коррозиядан қорғау концепциясын түсіну және білу. 

Газ және сұйық электр өткізгіш материалдардағы коррозия процестерінің теориясының негіздерін 

қолдану. Металды қорғаныс саласында коррозиядан қорғауға арналған сол немесе басқа сындарлы 
шешімдерді пайдалану туралы ой мен пікірлерді білдіру мүмкіндігі. Металл коррозиядан қорғау 

саласында проблеманы тұжырымдай білу және белгілі бір инженерлік ойларды оны шешу үшін 

тарту. Металды коррозиядан қорғау саласында өндірістік процесстер туралы ақпаратпен дербес 
жұмыс істеу мүмкіндігі. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис. 

 

PAP 3225 Покраска автомобилей на производстве 

 

Пререквизиты: Физика, математика. 
Постреквизиты: Профессиональная деятельность. 

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. 
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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. 

Руководитель программы: Умиров Э.И. 
Кафедра: Энергетики и машиностроения 

 

АКBT 3225 Автомобильдің қорап бояу технологиясы 

 

Пререквизеттері: Физика, математика 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Құрылымдық материалдарды таңдағанда және оларды табиғи және өндірістік 
қызметтің барлық салаларында коррозиядан қорғау кезінде ресурс үнемдеуші шешімдерді негіздеу 

және енгізу үшін студенттер арасында білім жүйесін қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе Металдарды газбен тотықсыздандыру. Металдардың газ 
коррозиясының физика-химиялық заңдары. Металдарды электрохимиялық тоттану. Металдарды 

коррозия-механикалық бұзу. Табиғи және технологиялық орталарда металдардың коррозиясы. 

Металдар мен қорытпалардың коррозиялық сипаттамасы. Металды беткі жұқа қабаттағы 

қаптамалармен коррозиядан қорғау. Қорғау орталары 
Оқыту нәтижесі: Материалдарды біріктірілген коррозиядан қорғау концепциясын түсіну және білу. 

Газ және сұйық электр өткізгіш материалдардағы коррозия процестерінің теориясының негіздерін 

қолдану. Металды қорғаныс саласында коррозиядан қорғауға арналған сол немесе басқа сындарлы 
шешімдерді пайдалану туралы ой мен пікірлерді білдіру мүмкіндігі. Металл коррозиядан қорғау 

саласында проблеманы тұжырымдай білу және белгілі бір инженерлік ойларды оны шешу үшін 

тарту. Металды коррозиядан қорғау саласында өндірістік процесстер туралы ақпаратпен дербес 
жұмыс істеу мүмкіндігі. 

Бағдарлама жетекшісі: Калмаков Е.Б. 

Кафедра:Көлік және сервис 

 

TPKA 3225 Технология покраски кузова автомобиля 

 

Пререквизиты: Физика, математика 
Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

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-

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. 
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Руководитель программы: Бедыч Т.В. 
Кафедра: Энергетики и машиностроения 

 

AKT 4310 Автомобильдің құрастырулары технологиясы 

 

Пререквизиттері: Көлік құралдары 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Мехатроника және робототехника негізгі ұғымдармен танысу, жобалау негіздерін 
игеру, робототехникалық жүйелерді құрастыру және басқару, қазіргі заманғы түсініктер мен 

дағдыларды саласындағы кешенді өндірістік процестерді автоматтандыру, әр түрлі мақсаттағы 

қолдана отырып, қазіргі заманғы икемді автоматтандыру құралдарын – мехатрондық құрылғылар 
және өнеркәсіптік роботтар қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Өндірістік процестерді автоматтандыру кешенді жүйесіндегі 

өнеркәсіптік роботтар. Өнеркәсіптік роботтарды жіктелуі. Өнеркәсіптік роботтардың негізгі 
сипаттамалары. Өнеркәсіптік роботтардың құрылғы. 

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: Калмаков Е.Б. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

TSA 4310 Технология сборки автомобиля 

 
Пререквизиты: Транспортные средства 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: знакомство с основными понятиями мехатроники и робототехники, освоение 
принципов проектирования, конструирования и управления робототехническими системами, 

формирование современных представлений и навыков в области комплексной автоматизации 

производственных процессов различного назначения с применением современных гибких средств 

автоматизации – мехатронных устройств и промышленных роботов. 
Краткое содержание курса: Введение. Промышленные роботы в системе комплексной 

автоматизации производственных процессов. Классификация промышленных роботов. Основные 

характеристики промышленных роботов. Устройство промышленных роботов. 
Результаты обучения: Знание и понимание принципов действия и математического описания 

составных частей промышленной робототехники. Знание основных законов естественнонаучных 

дисциплин. 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 промышленной робототехники. Умение проводить кинематические, прочностные 

расчеты, оценки точности механических узлов. 
Руководитель программы: Балаклейский С.П. 

Кафедра: Транспорт и сервис 

 

AKKK 4310 Автокөлік құралдарын конвейер құрастыру 

 

Пререквизиттері: Көлік құралдары 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 
Оқу мақсаты: Машинажасау технологиялық үрдістері саласындағы студенттердің білімін алу, атап 

айтқанда жоғары сапалы өнімдерді, материалды үнемдеуді, жоғары еңбек өнімділігін қамтамасыз 
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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: Нурабаев Г.К. 

Кафедра: Көлік және сервис 

 

KSA 4310 Конвейерная сборка автомобилей 

 

Пререквизиты: Транспортные средства 
Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

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: Балаклейский С.П. 
Кафедра: Транспорт и сервис 

 

APOBAK 4311 Автомобильдер параметрлерін өлшеу және бақылау әдістері мен құралдары 

 

Пререквизеттері: Жоғары математика, Құрастыру материалдарының технологиясы 

Постреквизиттері: Көлік техниканын өндiрiу және жөндеу технологияларының негiздерi 
Оқу мақсаты: физикалық шамаларды өлшеудің заманауи қағидаларын, әдістерін және құралдарын, 

сондай-ақ тестілеу және бақылау кезінде өлшеу ерекшеліктерін біл 

Курстың қысқаша мазмұны: Өнімдердің, қызметтердің және өндірістің сапасын жақсартуда өлшеу, 

тестілеу және бақылау рөлі. Өлшеу қателіктері және өлшеу құралдары. Өлшеу құралдарының 
метрологиялық сипаттамалары. Өлшеу нәтижелерін өңдеу. Механикалық өлшеу құралдары. 

Денелердің геометриялық өлшемдерін өлшеу құралдары. Деформация, күш және массаны өлшеу 

құралдары. Қысымды өлшеу құралдары. Деңгейді өлшеу құралдары мен таразы. Электрлік 
шамаларды өлшеуге арналған аспаптар мен әдістер. Температураны өлшеу әдістері мен әдістері. 

Деструктивтік емес тестілеу негіздері. 

Оқыту нәтижесі: Мыналарды: өлшеу құралдарының өзекті мәселелері туралы; техникалық 

құжаттаманы пайдалану туралы; сынақ және бақылау кезінде өлшеу құралдарын пайдалану туралы. 
Өз біліктілігі мен өндірістік қызметіне сәйкес типтік өлшеу міндеттерін шеше білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Чурсинов М.В. 
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Кафедра: Көлік жіне сервис 

 

MSIKPA 4311 Методы и средства измерения и контроля параметров автомобилей 

 
Пререквизиты: Высшая математика, технология конструкционных материалов 

Постреквизиты: Основы технологии производства и ремонта транспортной техники 

Цель изучения: формирование знаний современных принципов, методов и средств измерений 

физических величин, а также особенностей проведения измерений при испытаниях и контроле 
Краткое содержание курса: Роль измерений, испытаний и контроля в повышении качества 

продукции, услуг и производства. Погрешности измерений и средств измерений. Метрологические 

характеристики средств измерений. Обработка результатов измерений. Механические средства 
измерений. Средства измерений геометрических размеров тел. Средства измерений деформаций, 

силовых воздействий и массы. Средства измерения давления. Средства измерения уровня и весы. 

Приборы и методы измерения электрических величин. Средства и методы измерения температуры. 
Основы неразрушающего контроля. 

Результаты обучения: Иметь представление: о современных проблемах измерительной техники; об 

использовании технической документации; об использовании средств измерений при испытаниях и 

контроле. Уметь: решать типовые измерительные задачи, соответствующие его квалификации и 
производственной деятельности. 

Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра: Транспорт и сервис 
 

AKKDKKKT 4311 Автомобильдерге қызмет көрсету және диагностикалау қазіргі 

құралдарын қолданылу технологиясы 

 
Пререквизеттері:Жоғары математика, Құрастыру материалдарының технологиясы 

Постреквизиттері:Көлік техниканын өндiрiу және жөндеу технологияларының негiздерi 

Оқу мақсаты:Жану процесін жақсарту үшін шаралар. Диагностикалық құралдар. Қы-суда процессте 
іске асыруда қозғаушының жұмысты. Алдыңғы доңғалақтарды орнату диаг-ностика арналған 

жабдықтар. Қозғалтқыштарды қоректендiру жүйесiнiң диагностикасы үшiн жабдық. 

Курстың қысқаша мазмұны:Автокөлік техникалық жағдайын диагностикалау негіз-дері. Жұмыс 
қоспасы іштен өздігінен тұтандыру қозғалтқыш жану процесі. Бақылау-диаг-ностикалық операциялар 

түрлері. Жану процесін жақсарту үшін шаралар. Диагностикалық құралдар. Қысуда процессте іске 

асыруда қозғаушының жұмысты. Алдыңғы доңғалақтарды орнату диагностика арналған жабдықтар. 

Қозғалтқыштарды қоректендiру жүйесiнiң диаг-ностикасы үшiн жабдық. Отын шығыны бойынша 
автокөліктің диагностикасы. 

Оқыту нәтижесі: Автокөлік тораптары мен агрегаттарына құрылғысы және жұмыс істеу принципі 

білуі; диагностикалау және қызмет көрсету заманауи автокөлік қолдану білуі. 
Бағдарлама жетекшісі: Нурабаев Г.К. 

Кафедра:Көлік жіне сервис 

 

TPSSDOA 4311 Технология применения современных средств диагностирования и 

обслуживания автомобилей 

 

Пререквизиты:Высшая математика, технология конструкционных материалов 
Постреквизиты:Основы технологии производства и ремонта транспортной техники 

Цель изучения.Мероприятия по улучшению процесса сгорания. Диагностические средства. Работа 

двигателя при совершении процесса сжатия. Оборудование для диаг-ностики установки передних 
колес. Оборудование для диагностики системы питания двигателей. Диагностика автомобиля по 

расходу топлива 

Краткое содержание курса:Основы диагностики технического состояния автомобилей. Процесс 

сгорания в ДВС с самовоспламенение рабочей смеси. Виды контрольно-диагностических операций. 
Мероприятия по улучшению процесса сгорания. Диагностичес-кие средства. Работа двигателя при 

совершении процесса сжатия. Оборудование для диаг-ностики установки передних колес. 
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Оборудование для диагностики системы питания двигателей. Диагностика автомобиля по расходу 
топлива 

Результаты обучения:Знание устройство и принцип работы узлов и агрегатов автомобиля, а также 

уметь применять современные средства диагностирования и обслуживания автотранспорта. 
Руководитель программы: Чурсинов М.В. 

Кафедра:Транспорт и сервис 

 


	Краткое содержание курса: Принципы организации пассажирских перевозок, Классификация и классность пассажирских станций, Классификация и классность вокзалов. Пассажирские здания и павильоны. Справочно-информационная работа. Оказание услуг на вокзалах. ...
	Результаты обучения: Знать структуру управления локомотивным хозяйством. Уметь построить график по обслуживанию поездов локомотивами. Применять знания по нормированию эксплуатируемого парка локомотивов.

