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1. Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

1.1 Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 
"Өнеркәсіп кәсіпорындарының электр жабдықтарын пайдалану және жөндеу" және "Трансформаторларды жобалау, өндірісі және 

кепілдік жөндеуі" маманданымы бойынша 6В07102 Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы (БББ) электр энергетикасы БББ бойынша. 

БББ 6В07102 Электр энергетикасы электр энергетикасы саласындағы бакалаврларды терең теориялық және практикалық даярлауға 

бағытталған. 

БББ мақсаты дәстүрлі және баламалы энергия алудың қазіргі заманғы технологияларын пайдалана отырып, электр энергиясын 

алудың, түрлендірудің және берудің қазіргі заманғы әдістерін пайдаланудың практикалық дағдылары мен ұйымдастырушылық қабілеттері 

бар мамандарды терең теориялық және практикалық дайындықтан өткізу. 

БББ негізгі міндеттері: 

1.Электр энергетикасы саласындағы болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру; 

2.Оның барлық кезеңдерінде эксперимент жүргізу шеңберінде студенттердің өзіндік ізденіс-зерттеу іс-әрекеті үшін алғышарттар жасау; 

3.Ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білу, кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты 

жүйелеу және жалпылау. 

6В07102 Электр энергетикасы БББ болашақ мамандардың жоғары жеке-кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға, Электр энергетикасы 

процестерін басқару жөніндегі қызметті ұйымдастыруға, мазмұны мен жүзеге асыру тәртібіне жүйелі көзқарасты қалыптастыруға, 

мемлекеттік, өңірлік, жергілікті басқару деңгейлерінде осы міндеттерді шешуде дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді. 

 

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

БББ Ұлттық біліктілік шеңберіне және кәсіби стандарттарға сәйкес әзірленді, Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік 

шеңберімен келісілген, еңбек нарығының талаптары мен жұмыс берушілердің сұраныстарын ескереді. БББ электрмен жабдықтау 

саласындағы бакалаврды дайындауды қарастырады, кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету 

бойынша жұмысын ұйымдастыру мен басқаруды қамтамасыз етеді. 

"Өнеркәсіп кәсіпорындарының электр жабдықтарын пайдалану және жөндеу" және "Трансформаторларды жобалау, өндірісі 

және кепілдік жөндеуі" маманданымы бойынша 6В07102 Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы пәндерді оқыту жүйесі 

негізінде жобаланған және жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерді қалыптастыратын 18 модульден тұрады. 

  
- «Өнеркәсіп кәсіпорындарының электр және электромеханикалық жабдықтарын пайдалану, жөндеу және жобалау"  және «Ауыл 

шаруашылығы өндірісінің электр электромеханикалық жабдықтарын пайдалану, жөндеу және жобалау» маманданымы бойынша 6В07102 

Электр энергетикасы БББ  жалпы білім беретін, базалық және профильдік пәндер циклі модульдерді қамтиды: 

-  
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- жалпы білім беру пәндері; 

-  жаратылыстану-ғылыми пәндер; 

 - құрылымдық құжаттар пәндері;   

- электр тізбектерінің теориясы; 

- электр машиналары және электр жетегі; 

- энергия жүйелері автоматикасы техникалық құралдары; 

- электр машиналары және аппараттар; 

- күштік трансформаторлар автоматикасы техникалық құралдары   

- өндірістік үдерістердің энергия үнемдеуі  

- энергетикалық объектілерді техникалық жабдықтау; 

- электр жабдықтарын жобалау, жөндеу және пайдалану;  

 - трансформатор қосалқы станцияларын техникалық жабдықтау;   

- күштік трансформаторларды жобалау, жөндеу және пайдалану. 
 

Бакалавриатта оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттер көлемімен анықталады. Академиялық кредиттердің белгіленген көлемін 

игеру және бакалавр дәрежесін алу үшін күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу кезінде жоғары білімнің білім беру бағдарламасы толық 

игерілген болып саналады. 

Бакалавриат бағдарламалары бойынша оқудың аяқталуының негізгі өлшемі білім алушының барлық оқу кезеңінде кемінде 240 

академиялық кредиттерді, оның ішінде студенттің оқу қызметінің барлық түрлерін игеру болып табылады. 

 

1.3 Біліктілік сипаттамасы 

 

Кәсіби қызмет саласы. 

- ғылым мен техника саласы Кәсіби қызмет саласы болып табылады, ол электр энергиясын өндіру, беру, тарату және тұтыну үшін 

жағдай жасауға бағытталған адам қызметінің технологиялары, құралдары, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығын қамтиды; 

- электрмен жабдықтау процесін ұйымдастыру саласы, сондай-ақ нарықтық экономика жағдайында электр энергиясын пайдалану 

тиімділігін арттыруға бағытталған зерттеу қызметі. 

Кәсіби қызмет объектілері мемлекеттік, өңірлік және жергілікті басқару деңгейіндегі электр энергетикасы саласындағы уәкілетті 

органдар, электрмен жабдықтау кәсіпорындары мен бөлімшелері, сондай-ақ электрмен жабдықтау компаниялары болып табылады. 

Түлектердің кәсіби қызметінің типтік міндеттері: 
 - өндірістік-технологиялық; 

 - эксперименттік-зерттеу;  

 - сервистік-пайдалану; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет; 
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 - монтаждық-келтірушілік;  

- есептік-жобалық  

Ұйымдастыру-технологиялық қызметі: 

- басқару әдістерін жобалау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; 

- әр түрлі жағдайларда қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету; 

- орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру, әртүрлі пікірлерді есепке алу және басқарушылық шешімдер қабылдау; 

- әр түрлі жоспарлау және оңтайлы шешімдерді анықтау кезінде әр түрлі талаптарды (құнын, сапасын, орындалу мерзімін және 

қауіпсіздігін) ескере отырып ымыралы шешімдер; 

Өндірістік-басқару қызметі: 

- Электр энергетикасы саласындағы өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалау; 

- электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету бойынша өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалау; 

- электр энергиясын пайдалануға, беруге және таратуға өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалау және олардың 

жұмысына бақылауды жүзеге асыру; 

Есептік-жобалау қызметі: 

- электрмен жабдықтау кәсіпорындарын, энергетика жүйелерін дамыту жоспарларын әзірлеу; 

- Жобаның мақсаттары мен міндеттерін анықтау, олардың өзара байланысының құрылымын құру кезінде әртүрлі факторларды есепке 

алу және міндеттерді шешудің басым бағыттарын анықтау; 

- мәселелерді шешу, салдарын болжау нұсқаларын әзірлеу және талдау, жобаларды жоспарлау және іске асыру; 

- электрмен жабдықтау кәсіпорындарын, энергетика жүйелерін дамыту жоспарларын әзірлеу; 

- Жобаның мақсаттары мен міндеттерін анықтау, олардың өзара байланысының құрылымын құру кезінде әртүрлі факторларды есепке 

алу және міндеттерді шешудің басым бағыттарын анықтау; 

- мәселелерді шешу, салдарын болжау нұсқаларын әзірлеу және талдау, жобаларды жоспарлау және іске асыру; 

- электрмен жабдықтау бойынша қызметтерді ұсыну кезінде ақпараттық технологияларды пайдалану. 

Сервистік-пайдалану қызметі:  

- электр жабдықтарын пайдалануды ресімдеу бойынша қызмет көрсету технологиясын әзірлеу және іске асыру; 

- энергетикадағы жарнамалық-ақпараттық қызметті қамтамасыз ету; 

- техника қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін энергетикадағы техникалық құрылғылар мен құрылыстарды тиісті ұстау. 

 

 

2. Оқыту нәтижелері (негізгі құзыреттер) 

 

6В07102 Электр энергетикасы БББ техника және технология бакалавры  келесі негізгі құзыреттерге ие: 
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- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілеті; қазіргі әлемдегі ұтқырлыққа, 

сыни ойлауға және дене бітімін өзін-өзі жетілдіруге қабілеттілігі, Қазақстанның тарихи және экономикалық дамуының өзіндік ерекшелігін 

терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық позицияны көрсету қабілеті (N 1). 

- әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әр түрлі 

салаларында жағдайлар бере білу; нақты ғылымды зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалану; тұлғалық және кәсіби бәсекеге 

қабілеттілігін көрсету; қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларына сүйену (N 2). 

- өзін-өзі дамыту, өзін-өзі көрсету, шығармашылық әлеуетті пайдалану қабілеті(N 3); 

- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметтің 

стандартты міндеттерін шеше білу, кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми және жалпы техникалық пәндердің негізгі заңдарын қолдану. 

(N 4); 

- ғылыми зерттеулер жүргізу бойынша жұмысты жүзеге асыру, электр энергетикалық және электротехникалық жүйелер мен олардың 

компоненттерінің жобаларымен жұмыс істеу қабілеті (N 5); 

- электр жабдықтарын, құрадарды, бақылаудың техникалық құралдары және  электр станциялары мен қосалқы станциялардың, электр 

жүйелері мен желілерінің техникалық құралдарын, электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау мен автоматтандыруды, әр түрлі 

өнеркәсіп салалары кәсіпорындарын электрмен жабдықтауды қауіпсіз пайдалану, монтаждау, баптау және жөндеу жұмыстарын 

ұйымдастыруды жүзеге асыру қабілеті (N6); 

 - технологиялық жабдықты пайдалану, сынау және жөндеу, электр энергетикалық және электр техникалық өнеркәсіптің технологиялық 

процестерін басқарудың автоматтандырылған жүйесінің әдістері мен құралдарын қолдану қабілеті (N 7); 

– электр энергетикасы және электр техникасы объектілерінің тиімді өндірістік-технологиялық құрылғыларын анықтау қабілеті, энергия және 

ресурс үнемдеуді ескере отырып электр энергетикасы саласында шешімдер қабылдау (N 8); 

- энергияның баламалы көздерін қолданудың негізгі заңдарын қолдану, жаңа әдістер мен технологияларды пайдалану бойынша іс-

шаралардың тиімділігін бағалау қабілеті (N 9); 

 

3. Пәндер сипаттамасы 

 

№ Пән атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы Креди

ттер 

саны 

Қалыптасатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 

1.  Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Қазақстандағы тәуелсіздіктің тарихи алғышарттары: 

ұлттық мемлекет құру идеяларының кезеңдері. 

Азаматтық-саяси қайшылықтар. ХХ ғасырдың екінші 

жартысындағы Қазақстандағы кеңестік реформалардың 

қайшылықтары мен зардаптары. Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік құрылымының 

5 + +        
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қалыптасуы. Рухани жаңғыру және қоғамдық-саяси 

дамудың келешегі 

2.  Философия Ойлау мәдениетінің пайда болуы. Әлемнің 

философиялық түсінігінің негіздері. Сана, жан және тіл. 

Онтология және метафизика. Таным және 

шығармашылық. Білім, ғылым, техника және 

технологиялар. Адам философиясы және құндылық 

әлемі. Өмірдің мәні. Еркіндік философиясы. Өнер 

философиясы. Қоғам және мәдениет. Тарих 

философиясы. Дін философиясы. "Мәңгілік ел "және" 

Рухани жаңғыру " – жаңа Қазақстанның философиясы. 

5 + +        

3.  Бизнес негіздері Бизнес түсінігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, 

қоршаған орта құқығы. Бизнестің экономикамен, 

саясатпен, заңнамамен байланысы. Қазақстандағы 

экологиялық мүдделерді ескере отырып, кәсіпкерлік 

қызметтің ұйымдастырушылық және құқықтық 

нысандары. Кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және 

тіркеу. Бизнес жүйесіндегі бәсекелестік. Инновациялық 

кәсіпкерлік. 

5   + +      

4.  Шетел тілі Жалпы білім беру блогының пәні ретінде шет тілін 

оқыту осы бағыттағы ЖОО-да әлеуметтік-

лингвистикалық қарым-қатынасқа және басқа да 

мәдениет пен ұлт өкілдерімен табысты 

ынтымақтастыққа қабілетті тілдік тұлғаны 

қалыптастыруды көздейді. 

10 + +        

5.  Орыс /Қазақ тілі Деңгейлік дайындауға сәйкес сөйлеу қызметі түрлерін 

сәтті меңгеру.   

  Қарым-қатынастың кәсіби бағыты мен 

коммуникативтік мақсатына сәйкес ауызша және 

жазбаша сөйлеудің дағдыларын қалыптастыру. Орыс 

тілінде өнімді сөйлеу формаларын дамыту, бұл 

студенттердің өзіндік жұмысын белсендіруге ықпал 

етеді. 

10 + +        
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Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу орны. Туған 

жерге саяхат. Кітапханада. Менің мекенжайым. Уақыт, 

жыл мезгілдері, апта. Күн тәртібі. Сауда 

орталықтарында. Тағам. Денсаулық. Киім. Адамның 

мінезі, қасиеттері. Мерекелер. Қоғамдық орындарда. 

Мәдени орындарда. Қызықты мәліметтер. Саяхат. Менің 

Отаным. Қазақ халқының дәстүрлері, өнері. Қазақ 

халқының танымал тұлғалары. Қазақстан жастары. 

Ақпарат. Жаңа әліпби 

 + +        

6.  Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Қоғам дамуының негізгі секторларындағы акт рөлі. АКТ 

саласындағы стандарттар акт анықтамасы. АКТ пәні 

және оның мақсаты. Қоғам дамуының негізгі 

секторларындағы акт рөлі. АКТ саласындағы 

стандарттар. Акт және Мыңжылдық декларациясында 

тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу арасындағы 

байланыс.Компьютерлік жүйелерге кіріспе. 

Компьютерлік жүйелердің архитектурасы Компьютерлік 

жүйелердің шолуы. 

5   + +      

7.  Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(Әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) 

Әлеуметтік шындық және жалпы мағынасы. Әлеуметтік 

тәжірибедегі кері байланыс. Қазіргі заманғы білім 

жүйесінде саяси ғылымның орны, саясаттың қоғамның 

басқа салаларымен өзара әрекеттесуі. Мәдениет 

тұжырымдамасын қалыптастыру тарихы: Дін - 

мәдениеттің қасиетті нысаны. Ғылым - әлеуметтік-

мәдени институт. Ежелгі түрік өркениеті және оның 

ерекшеліктері. «Мәдени мұра» мемлекеттік 

бағдарламасы. Психология әдістері. 

8 + + +       

8.  Дене тәрбиесі Дене тәрбиесі әлеуметтік-гуманитарлық пәндер цикліне 

кіреді және міндетті компонент болып табылады. Жеңіл 

атлетика, жүгіру техникасы, аласа сөре, сөрелік жүгіру, 

қашықтық бойынша жүгіру, мәреге жету. Кросстық 

дайындық. Екпінмен ұзындыққа секіру. Гимнастика. 

Акробатика. Спорттық ойындар. Волейбол. Баскетбол. 

Қол добы. "Аңшылар",  "Бәйге" қазақ ұлттық ойындары. 

8 + +        
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Президенттік тестілеулер 

9.  Математика Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия 

элементтері. Математикалық талдауға кіріспе. Бір 

айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Бір 

айнымалы функцияны интегралдық есептеу. Кешенді 

сандар, олардың формалары, өту формулалары. 

Көптеген айнымалылардың функциялары, анықтау 

аймағы, қасиеттері, графиктері, шегі. Дифференциалдық 

теңдеулер, түрлері және шешу әдістері. Сандық және 

функционалдық қатарлар. Ықтималдықтар теориясы мен 

математикалық статистика элементтері. 

4 

  + +      

10.  Физика Үдемелі қозғалыс кинематикасы. Айналмалы қозғалыс 

кинематикасы.Үдемелі қозғалыс динамикасы. 

Айналмалы қозғалыс динамикасы. Жұмыс, қуат және 

энергия.Гидродинамика.Тербелісқозғалысы. 

Толқындар.Молекулалық физика. Идеал газдың МКТ 

негізгі теңдеуі. Максвеллдің таралу заңы. Больцманның 

таралу заңы. Құбылыс көшіру. Нақты газдар. 

Термодинамика заңдары. Циклдар. Жылу 

қозғалтқыштары. Капиллярлық құбылыстар. 

Электростатика. Тұрақты электр тогы. 

5 

  + +      

11.  Сызба геометрия 

және инженерлік 

графика 

Нүктенің проекциясы. Бірыңғай конструкторлық құжаттар 

жүйесі туралы түсінік (БКҚЖ). Формат. Масштаб. Сызық 

түрлері. Сызба шрифті (қарпі). Аксонометриялық проекциялар. 

Өлшемдер қою. Проекциялық құрастыру. Түзудің проекциясы. 

Проекциялық сызу. Көрнекілік көрінісі бойынша үш 

проекциясын құрастыру. Нүкте және түзу және эпюрдегі екі 

түзу. Жазықтық. Кескіндер, қималар, тіліктер, шығару 

элементтері. Жазықтықтың проекциялары. Түзу және 

жазықтық 

4 

  + +      

12.  Электр сызбалары 

мен сұлбалары 

Электр сұлбалары мен сызбаларының жіктелуі. Электр 

сұлбалары мен сызбаларды орындау ережелері. 

Құрылымдық электр сұлбалары. Электрмен 

жабдықтаудың функционалдық сұлбасы. Схемадағы 

3 

  + +      
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шартты графикалық белгілер. Электр қондырғыларының 

сұлбаларын оқу және орындаудың практикалық 

тәсілдері. Электр энергиясын тұтынушылар арасында 

бөлу сұлбалары. Өлшеу тізбектерінің принциптік электр 

сұлбалары. Асинхронды қозғалтқышты басқару 

сұлбасы. Қосылу және қосылу сұлбалары. Электр 

қосалқы станциялардың сұлбалары. 

13.  Ақпараттық-

өлшеу техникасы 

Ақпараттық-өлшеу техникасы туралы жалпы түсініктер. 

Шамаларды өлшеу әдістері мен құралдары. Өлшеу 

құралдарының техникалық және метрологиялық 

сипаттамалары. Электрлік шамалар мен электрлік емес 

шамалардың өлшеуіш түрлендіргіштері. Электр 

шамаларын өлшеу құралдары. Электрлік емес 

шамаларды өлшеу құралдары. Өлшеу құралдарындағы 

ақпаратты тіркеу құралдары. Сандық түрлендіргіштер 

және аспаптар. Өлшеуіш Ақпараттық жүйелер. Өлшеу 

жүйелерінің интерфейстері.  Техникалық диагностика 

жүйелері. 

4 

  + +      

14.  Электротехникан

ың теориялық 

негіздері 

Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері. Бірфазалы 

синусоидалды токтың электр тізбектері. Үшфазалы 

тізбектер. Синусоидалы емес токтың сызықты 

тізбектері. Синусоидалы емес ЭҚК және токтары бар 

тізбектерді есептеу. Сызықтық электр тізбектеріндегі 

өтпелі процестер.     Коммутация заңдары. Сызықтық 

дифференциалдық теңдеулер. Сызықты емес 

элементтердің магниттік тізбектері.  Үлестірілген 

параметрлері бар тізбектер. Электрмагниттік өріс 

параметрлері мен теңдеулері. Ортадағы тұрақты токтың 

электр өрісінің теңдеулері. Магнит өрісі 

электромагниттік өрістің жеке түрі ретінде. 

5 

 

  + 

 

+ 

 

     

 

15.  Электр 

машиналары 

Кіріспе. Трансформатордағы физикалық процестер. 

Векторлық диаграммалар. Үшфазалы трансформаторлар. 
5 

     + +   
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Трансформаторлардың параллель жұмысы. Айнымалы ток 

машиналары. Айнымалы ток машиналарын орау. 

Асинхронды машиналар. Үшфазалы асинхронды 

машиналар. Асинхронды қозғалтқыштар фазалық ротормен.  

Синхронды машиналар. Белгіленген режимде статор 

орамаларының параметрлері. Тұрақты ток машиналары. 

Тұрақты ток генераторлары. Тұрақты ток қозғалтқыштары. 

16.  Электр қамту 

жүйесіндегі өтпелі 

процестер 

Өтпелі процестердің түрлері: электромагниттік, 

электромеханикалық, толқындық өтпелі. Қысқа 

тұйықталу токтарын есептеу әдістері. Қысқа тұйықталу 

нүктесіне қатысты алмастыру сұлбалары. Нөлдік 

тізбекті алмастыру сұлбасы. Электрмен жабдықтау 

жүйесіндегі өтпелі процестердің сенімділігі мен 

тұрақтылығын арттыру бойынша іс-шаралар. Қысқа 

тұйықталу. Алмастыру сұлбаларын құру тәртібі. Қысқа 

тұйықталу есептерінің тағайындалуы.  Аппараттарды 

таңдау. және оларды беріктікке тексеру. 

5 

    +   +  

17.  Электр жетегі Электржетек механикасы. Электр қозғалтқыштарының 

механикалық сипаттамалары. Жүйе түрлендіргіш-

қозғалтқыш. Асинхронды қозғалтқыш жұмысының 

тежеу режимдері. Электржетектің координаталарын 

реттеу. Механикалық және электромеханикалық 

сипаттамалары. Өздігінен қозатын тұрақты ток 

қозғалтқышының жылдамдығын реттеу. Синхронды 

қозғалтқышы бар электржетектер. Электржетектердегі 

өтпелі режимдер. Қуатты есептеу және қозғалтқышты 

таңдау. Жылу процестері. Электржетекті басқарудың 

микропроцессорлық құралдары. Электр жетегі және 

технологиялық кешендерді автоматтандыру. 

4 

     + +   
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18.  Өнеркәсіптік 

электроника 

Жартылай өткізгіш аспаптардың физикалық негіздері. 

Жартылай өткізгіш диодтар. Биполярлы және далалық 

транзисторлар. Тиристорлар. Электрондық 

күшейткіштер. Кері байланыс. Айнымалы токтың 

күшейткіштері. Биполярлы және далалық 

транзисторлардағы күшейткіш каскадтар. 

Оптоэлектронды аспаптар. Операциялық күшейткіштер. 

Операциялық күшейткіштер негізіндегі сызықтық 

схемалар. Интегралды микросхемалар. Тұрақты ток 

күшейткіштері. Түзеткіштер. Инверторлар. Тегістейтін 

сүзгілер. Тұрақтандырғыштар. Цифрлық 

құрылғылардың схемалары, жұмыс істеу принципі. 

5 

    +    + 

19.  Электр 

жарықтандыру 

және сәулелендіру 

Жарық шамалары және олардың бірліктері. 

Жарықтандыру жүйесінің түрлері. Оптикалық сәуле 

көздері (ОИ), жарық көздері (ИС). Қыздыру шамдары 

(ЛН). Төмен және жоғары қысымды люминесцентті 

шамдар. Жарықтандыру қондырғылары (ОУ). 

Жарықтандыру аспаптары. Электр қондырғылар. 

Жасанды жарықтандыру ережелері мен нормалары. 

Сыртқы жарықтандыруды шамдармен есептеу. 

Жарықтандыру және сәулелендіру қондырғыларының 

электрлік бөлігі. Жарықтандыру қондырғыларын 

есептеу әдістері. 

4 

    +    + 

20.  Өндірістік 

процестерді 

автоматтандыру 

Технологиялық процестер мен өндірістерді 

автоматтандыру, механикаландыру және диспетчерлеу. 

Өндірістік процестерді автоматтандыруды дамытудың 

негізгі бағыттары. Автоматты басқару теориясының 

негіздері. Автоматтандыру деңгейлері және 

технологиялық процестерді басқарудың 

автоматтандырылған жүйесінің қазіргі құрылымы. 

Автоматтандырылған жүйелерді құру принциптері. 

Өндірістік процестер және оларды автоматтандыру 

мүмкіндігі, жылдамдату, өндірістің сапасы мен 

сенімділігін арттыру, адам үшін оның қауіпсіздігі. 

3 
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21.  Электр 

машиналары мен 

трансформаторлар 

Электр машиналарының, күштік трансформаторлардың 

және қуаттылығы аз трансформаторлардың жіктелуі, 

құрылғысы, әрекет ету принципі, оларды өнеркәсіптік 

тұтынушылардың қажеттіліктеріне сәйкес кернеу 

шамаларын өзгерту үшін трансформаторлық қосалқы 

станцияларда қолдану. Электр машиналарын, 

трансформаторларды қалыпты емес және апаттық 

жұмыс режимдерінен басқару және қорғау. Электр 

жабдықтары. Күштік жабдық және коммутация. Майлы 

немесе вакуумды ажыратқыштар. 
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22.  Апаттық 

режимдер 

Елдің электр энергетикасының даму перспективалары, 

Электрмен жабдықтаудың рөлі. Электрмен жабдықтау 

жүйесінің негізгі элементтері. Электрмен жабдықтау 

жүйелерінің апаттық және жұмыс режимдері. 

Зақымданулар және нормаланбаған режимдер.  

Синхронды генераторларды, күштік трансформаторлар 

мен қозғалтқыштарды қорғау және автоматикасы. 

Кернеуді автоматты реттеу. Электрмен жабдықтау 

жүйелерінің апаттық және жұмыс режимдерінің 

параметрлерінің мәндерін есептеу. Электрмен 

жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясының әртүрлі 

тұтынушыларын қорғау және автоматикасы. 
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23.  Электр  

аппараттары 

Төменгі және жоғарғы кернеулі электр желілеріне 

арналған электромеханикалық және күш беретін 

электронды аппараттар.  Электр аппараттарының жұмыс 

істеу принциптері.   Негізгі сипаттамалары және қолдану 

саласы.   Электр магниттік және жылу құбылыстары.   

Электрмеханикалық аппараттардағы коммутациялық 

процестер. Тұрақты және айнымалы ток реттегіштері 

мен күштік электрондық коммутациялық аппаратардың 

қызмет ету қағидалары мен типтері. Электрондық 

аппараттарды басқару жүйелерін қолдану және олардың 

құрылысының қағидалары.       
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24.  Электроника Жартылай өткізгіш аспаптардың физикалық негіздері. 5     +    + 
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негіздері Жартылай өткізгіш диодтар. Биполярлы және далалық 

транзисторлар. Тиристорлар. Электрондық 

күшейткіштер. Кері байланыс. Биполярлы және далалық 

транзисторлардағы күшейткіш каскадтар. 

Оптоэлектронды аспаптар. Операциялық күшейткіштер. 

Операциялық күшейткіштің сипаттамалары. 

Операциялық күшейткіштер негізіндегі сызықтық 

схемалар. Интегралды микросхемалар. Тұрақты ток 

күшейткіштері. Түзеткіштер. Инверторлар. Тегістейтін 

сүзгілер. Тұрақтандырғыштар. Цифрлық 

құрылғылардың схемалары, жұмыс істеу принципі. 

25.  Электрмен 

жарықтандыру 

жабдықтары 

Жарық техникасы және жарық көздері. Жарық 

техникасында қолданылатын шамалар мен бірліктер. 

Жарық көздері. Жарық аспаптары. Жарықтандыру 

қондырғылары. Жарық аспаптарын жылулық есептеу. 

Жарық құралдарының жарық күшінің қисықтары. 

Жарық көздерінің, жарықтандыру қондырғыларының 

жаңа түрлері. Жекелеген үй-жайлардың жарықтандыру 

деңгейін есептеу тәсілдері мен әдістері, электрмен 

жарықтандыру және сәулелендіру жүйелерін жобалау 

және талдау. Жарықтандыру жүйелерін монтаждау 

тәсілдері. 
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26.  Автоматты 

басқару негіздері 

Автоматты жүйелердің тұрақтылығы. Сандық басқару 

жүйелері, зерттеу әдістері және режимдері. Басқарудың 

адаптивті жүйелері. Басқару жүйелерін модельдеу. 

Автоматтандыру және басқару объектілерінің 

математикалық модельдері. Автоматты басқарудың 

фундаменталды қасиеттері мен процестерін талдау 

әдістері. Басқару жүйелерін синтездеу әдістері. Басқару 

жүйелерін пайдалану, реттеу және жобалау.   Автоматты 

басқару жүйесінің құрылғысы және оларды өндірістік 

қызметте пайдалану. 
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27.  Электрмен 

жабдықтау 

Кіріспе. Сенімділік теориясының негізгі ережелері. 

Электр энергетикадағы сенімділік теориясы. 

5     +   +  
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жүйелерінің 

сенімділігі 

Техникалық жүйелердің сенімділігін талдау әдістері. 

Сенімді қамтамасыз ету және арттыру әдістері. 

Сенімділіктің математикалық негіздері. Істен шығу 

физикасы теориясының негіздері. Сенімділіктің негізгі 

ұғымдары мен анықтамалары. Электр жабдықтарын 

пайдалану және жұмыс істеу шарттары. Электрмен 

жабдықтаудың қалыпты режимінің ықтимал бұзылуы. 

Электр жабдықтарының істен шығу себептері. 

Сенімділік көрсеткіштерін алу. Сенімділіктің 

эксплуатациялық қамтамасыз етілуі. 

28.  Дәстүрлі емес 

және 

жаңартылатын 

энергия көздері 

Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері 

туралы жалпы мәліметтер Гелиоэнергетика. Күн 

энергиясын электр энергиясына түрлендіру.  Күн 

жылумен жабдықтау жүйелері. Жел энергиясы және оны 

пайдалану мүмкіндіктері. Жел энергетикасы.  

Геотермалды энергетика.  Геотермалды жылу көздері. 

Мұхит энергиясын түрлендіру. Қайталама энергия 

ресурстарын пайдалану. Бионергетика. Биоотын ұғымы 

және жіктелуі. Анаэробты ашыту арқылы биогаз алу. 

Биоэнергетикалық қондырғылар. Биоэнергетиканың 

экологиялық мәселелері.. 

5     +    + 

29.  Электр 

энергетикасы 

Электр энергетикасының құрылымы. Электр 

энергиясын алудың негізгі тәсілдері, электр 

станцияларының типтері. Жүктеме графиктері және 

олардың құрылысы. Электр станциялары мен қосалқы 

станциялардың өзіндік мұқтаждары туралы түсінік. 

Станциялар мен қосалқы станциялардың электрлік 

қосылыстарының сұлбалары. Электр станцияларының 

негізгі және қосалқы жабдықтары. Әуе және кабельдік 

желілер. Электр энергиясын тұтынушылар. Релелік 

қорғаныстың тағайындалуы. Релелік қорғаныстың 

элементтік базасы. Өндірілетін энергетикалық 

ресурстарды пайдалану. 
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30.  Электр желілері Электр энергиясын беру жүйесінің сипаттамасы. Электр 5 
     +  +  
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мен жүйелері энергиясын тарату жүйелерінің сипаттамасы. Электр 

беріліс желілерін конструктивті орындау принципі. Әуе 

желілерінің сымдары. Найзағайдан қорғайтын Тростар 

және электр берілісінің кәбілдік желілері желілік 

арматура. ӘЖ және КЖ алмастыру сұлбаларының 

параметрлерін есептеу және сипаттау. Болат сымдары 

бар ЭБЖ электр беру желілерін ауыстыру сұлбалары. 

Екі орамды және үш орамды трансформаторлар. 

31.  Электр 

станциялары мен 

қосалқы 

станциялар 

Электр станциялары мен қосалқы станциялар туралы 

жалпы мәліметтер. Электр станциялары мен қосалқы 

станциялардың принциптік сұлбалары. Электр 

станциялары мен қосалқы станциялардың жүктеме 

графиктері. Қысқа тұйықталу токтарын және жерге 

тұйықталу токтарын есептеу. Бақылау-өлшеу аспаптары. 

Релелік қорғаныс, блоктау және сигнал беру электр 

станциялары мен қосалқы станциялардағы өндірістік 

процестерді автоматтандыру. Станциялар мен қосалқы 

станциялардың электр жабдықтарын монтаждау. 
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32.  Электр қамту 

жүйесіндегі 

релелік қорғаныс 

және автоматика 

Электрмен жабдықтау жүйесінің негізгі элементтері. 

Зақымданулар және қалыпты емес режимдер. Жедел ток 

көздері. Радиалды желілерде максималды ток қорғанысы 

және токпен кесу. Жерге тұйықталудан қорғау. Бойлық 

және көлденең дифференциалдық ток қорғанысы. 

Синхронды генераторларды, күштік трансформаторлар 

мен қозғалтқыштарды қорғау және автоматикасы. 

Кернеуді автоматты реттеу. Электрмен жабдықтау 

жүйелерінде электр энергиясын тұтынушыларды қорғау 

және автоматикасы. 
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33.  Электр 

жабдықтарын 

монтаждау, 

пайдалану және 

баптау 

Электр монтажының жалпы мәселелері. Ішкі электр 

сымдары және жарықтандыру қондырғылары. Электр 

қозғалтқыштары мен басқару аппаратурасын монтаждау. 

Кернеуі 1000 В дейінгі әуе желілерін монтаждау кернеуі 

1000 В дейінгі кабель желілерін монтаждау. Электр 

жабдықтарын пайдаланудың жалпы сұрақтары. Күштік 
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трансформаторларды пайдалану. Арнайы электр 

техникалық қондырғыларды пайдалану және баптау. 

Кәсіпорынның энергетикалық қызметтерінің электр 

жабдықтарын пайдалануды ұйымдастыру. 

34.  Жоғары вольтты 

жабдықтардың 

сандық 

диагностикасы 

Жоғары вольтты жабдықтарды диагностикалауды 

ұйымдастырудың негізгі түсініктері мен принциптері. 

Жұмыс кернеуін алуды талап ететін жоғары вольтты 

жабдықтарды диагностикалаудың дәстүрлі құралдары 

мен әдістері. Жұмыс кернеуіндегі жоғары вольтты 

жабдықтарды диагностикалау құралдары мен әдістері. 

Жоғары вольтты жабдықтардың мониторинг құралдары. 

Электрошумдық интродиагностика-жоғары вольтты 

жабдықтардың диагностикасын дамытудың 

перспективалық бағыты. Сандық диагностика. Жоғары 

вольтты жабдықтардың сандық диагностикасы. 
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35.  Электр 

жабдықтарын 

жөндеу  

 

Электр жөндеу цехтарын ұйымдастыру және құрылымы. 

Жөндеу жабдығының құрамы, ақаулықтарды анықтау 

әдістері. Жөндеу жүргізу тәсілдері, электрлік төмен 

вольтты және жоғары вольтты жабдықтарды құрастыру. 

Электр техникалық өлшеу аспаптарын таңдау және 

қолдану. Сынау жұмыстарын жүргізу әдістемесі және 

ақаулықтардың пайда болу себептері. Электр 

жабдықтарының тозу түрлері мен себептері. 

Жүргізілетін жөндеулердің жіктелуі мен мерзімділігі. 
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36.  Өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды 

электрмен 

жабдықтауды 

жобалау 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтауды 

жобалаудың жалпы мәселелері. Электрмен жабдықтау 

жүйелері және электр энергиясын тұтынушылар туралы 

түсінік. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен 

жабдықтау деңгейлері. Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы 

электр энергиясын қабылдағыштар. Электр 

энергиясының өнеркәсіптік тұтынушыларының рабты 

режимдері. Өнеркәсіптік қондырғылардың электр 

жүктемелері. Жүктеме графиктері. Электр жүктемелерін 

есептеу әдістері. Электр қабылдағыштардың 
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категориялары және электрмен жабдықтау сенімділігін 

қамтамасыз ету. Бір фазалы жүктемелерді есептеу. 

37.  Күштік 

трансформаторлар 

өндірісі 

Магнитөткізгішті дайындау. Магнитөткізгіштің  

пластинасын дайындау.  Магнитөткізгіш пластинасын 

лажылау.  Магнитөткізгіш пластиналарын сақтау және 

жинамаға беру.     Трансформатор  орамаларын 

дайындау. Орамаларды орауда жұмыстарды 

ұйымдастыру.   Оқшаулау бөлшектерін дайындау.     

Трансформаторларды құрастыру. Трансформатор 

белсенді бөлігін құрастыру. Трансформатор белсенді 

бөлігін құрғату.  Транформаторларды соңғы жинақтау.    

Трансформаторларды сынау.  Трансформаторлар  

металл құрылымдарын дайындау. Трансформаторлар  

металл құрылымдарын бояу. Сериялық өндірісін 

техникалық дайындауды ұйымдастыру.   
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38.  Электр беріліс 

желілерінің электр 

жабдықтары 

Электр беріліс желілерінің әуе және кабель желілерін 

жобалау негіздері. Электр тораптарын есептеу. Электр 

беру желілерінің электр жабдықтары. Кабель 

желілерінің электр жабдықтары. Электр берілісінің әуе 

және кабель желілерін салу технологиясы. Қосалқы 

станциялардың электр жабдықтары. Тарату 

құрылғыларының электр жабдықтары. Жабдықтар 

әртүрлі типтегі электр станцияларының – жылу, 

гидравликалық, атомдық жұмысы және мақсаты. 

Жоғарылататын және төмендететін трансформаторлық 

қосалқы станцияларды жіктеу және жабдықтау. 

5 

     + +   

39.  Электр қосалқы 

станциялары 

Электр жүйелері, электр станциялары мен қосалқы 

станциялар туралы  негізгі мәліметтер.  Айнымалы ток 

электр энергиясы жүйелеріндегі қысқа тұйықталулар.  

Күштік және өлшеу   трансформаторлары. 

Оқшауламалар және таратушы құрылғылардың ток 

өткізгіш бөліктері.   Тарату құрылғылары 

коммутациялық және қорғау аппараттары.   

Трансформаторлық қосалқы станциялар. Релелік 

5 

    +   +  
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қорғаныс. Жерсіндіру құрылғылары. Электр 

қондырғылары өзіндік қажеттеліктері.  

40.  Күштік  

трансформаторлар

дың релелік 

қорғанысы және 

автоматика  

Релелік қорғаныш негізгі ұғымдары. Электр 

желілеріндегі зақымдануар түрлері.   Реленің жіктелуі. 

Релелік қорғаныш құрылғылары бар ток және кернеу 

трансформаторлары жұмысы.  Релелік қорғаныш 

құрылғыларындағы электрлік механикалық релені 

қолданумен токтық қорғаныштар.   Токтық қорғауларды  

жүргізудің қағидалары және тексеру әдістері.   

Электрондық (статикалық) реле жұмысы қағидалары.   

6-110 кВ кернеулі күштік трансформаторлар релелік 

қорғанышы.     6-35 кВ желідегі бір фазалы қысқа 

тұйықталулар. Релелік қорғаныш құрылғыларындағы  

сандық технологияларды қолдану.   Автоматика 

құрылғыларының қолданылуы.  

5 

    +   +  

41.  Күштік  

трансформаторды 

құрастыру, реттеу 

және пайдалану 

Трансформаторларды  сақтау және консервациялау. 

Трансформаторларды  құрастыру бойынша дайындық 

жұмыстары.    Трансформатор майын дайындау және 

сақтау. Трансформаторларды салқындату жүйелерінінің 

монтажы. Жүктемелі кернеуді реттеу құрылғыларын 

құрастыру және реттеу.  Майды қорғау және оқшаулау 

құрылғысын құрастыру.    Трансформаторларды құрғату.   

Трансформаторларды  іске қосу-реттеу сынақтары.  

Трансформаторды пайдалануға енгізу.      

Трансформаторларды пайдалану. 

5 

     + +   

42.   Жоғары  

вольттық 

трансформаторлар 

диагностикасы 

ЖК жабдықтардың диагностикасы әдістері мен 

құралдары.  Асқын кернеулерді шектеу құрылғыларын 

бақылау.  Жекеше разрядты өлшеудің электрлік әдістері.   

 Пайдалану жағдайында жекеше разрядтарды өлшеу.  

 Жекеше разрядтарды бақылаудың акустикалық әдістері.    

Оқшаулау майын бақылау әдістері. Жылулық 

бақылаудың радиометриялық әдістері.  Жылулық 

бақылаудың өлшеу құрылғылары. Күштік 

трансформатордың диагностика жүйесі.   

5 

     +  +  
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Трансформаторлардағы жекеше разрядтар индикациясы.     

Трансформаторлар оқшауламасы ылғалдануын анықтау.  

 Трансформаторлар орамы пішін өзгерісін анықтау.    

Аппараттар  оқшауламасының 

диагностикасы. Оқшаулама диэлектрлік сипаттамаларын 

бақылау құралдары.   Оқшаулама  диэлектрлік 

сипаттамаларын  көпірлік өлшеу құрылғылары. Жекеше 

разрядтарды өлшеуге арналған құрылғылар мен 

жабдықтар.   Бақылауды автоматтандыру құралдары. 

43.  Күштік 

трансформаторлар

ды жөндеу.  

Трансформаторларды тасымалдау.   Трансформатордың  

ағымдағы жөндеуі.   Трансформатордың  күрделі 

жөндеуі. Жөндеуге  трансформаторды қабылдау.  

Трансформаторлар дефектациясы.  Трансформатор  

белсенді бөлігін жөндеу. Трансформатор орамдарын 

құрғату және сіңіру.  Трансформаторды жинақтау. 

Төменгі вольттық аппаратты жөндеу технологиясы.   

Жөндеуден кейін электр жабдығын сынау.     

Трансформатор майын пайдалану. 

4 

     + +   

44.  Күштік 

трансформаторлар

ды жобалау 

 Күштік трансформаторлар есебіне қойылатын негізгі 

талаптар. Трансформатор  электрлік магниттік есебі.  

Трансформатор  бос жүрісі режимін есептеу.  

Трансформатор  жүктемесі режимін есептеу. Пайдалы 

әрекет кернеуі мен коэффициентінің өзгеруі.    Қосымша 

магниттік сейілу және механикалық күш.     Арнайы  

трансформаторлар есебі.   Трансформатор  кернеуін 

реттеу.   Трансформатордың  жылулық есебі.   

Магнитөткізгіштер  типтері мен құрылғылары. 

Орамалар типтері мен құрылғылары.    

Трансформаторлар  оқшауламасы.   

Трансформаторларды құрылымдау.  

4 

    +    + 
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4. Модульдер сипаттамасы 

 

Модуль 
Құраушы компоненттің 

атауы 
Пререквизиттер 

Оқу нәтижесі 

Жалпы білім беру 

пәндері 

 

Қазақстанның қазіргі 

заманғы  тарихы 
Қажет етпейді 

тәуелсіз қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуының негізгі кезеңдері, 

адамзат қоғамының әлемдік-тарихи дамуының сыни талдауын анықтап 

білуі 

тарихтың жалпы құбылыстары мен оқиғалары жалпы парадигмамен, 

қазіргі заманғы моделінің ерекшеліктері мен маңыздылығымен 

салыстыра білуі 

Қазақстанның қазіргі заманғы оқиғаларының себептерін, салдарын 

тарихи әдістерін меңгеру, мәдениетаралық диалогтың әлеуетін анықтап 

істей алуы 

өткен тарихи және ақылға қонымды ақпаратты талдауға негізделген 

қазіргі заманғы проблемаларға ықтимал шешімдерді ұсынып істей алуы 

студенттерге заманауи өзіндік ерекшеліктер мен патриотизмді 

қалыптастыруда және тарихи білімнің іргелі рөлін негіздеу қабілеттілігі 

қазіргі заманғы қоғамның өзара түсіністік, төзімділік, демократиялық 

құндылықтардың басымдықтары бойынша өз азаматтығын 

қалыптастыру қабілеті 

Философия 

Қазақстанның 

қазіргі заманғы  

тарихы, 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің модулі 

(әлеуметтану 

саясаттану 

мәдениеттану 

психология) 

қоғамдық сананы жаңғыртудағы философия рөлін ұғыну тұрғысында 

философиялық-дүниетанымдық мәдениет негіздерін білім алушының 

білуі және игеруі   

 студенттердегі философиялық рефлексия туралы білім, өзіндік талдау 

және адамгершілік өзіндік реттелу дағдыларын қалыптастыру, 

философия негіздерін тереңдете оқу   

ғылыми-зерттеу қабілеттерін дамыту және білу және зияткерлік және 

шығармашылық әлеуетін қалыптастыру, практикалық дағдыландыру    

философияның тарихи дамуы тұрғысынан онтология мен метафизика 

мазмұнын сипаттай алу, болмыстың философиялық мазмұныны 

түсіндіре білу   

ғылыми және философиялық әлем әдістерін жіктей білу, дүниетаным 

мазмұынын философиялық мән нәтижесі ретінді интерпретациялау  

қаблеті 
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қазіргі әлемдегі адам болмысының құндылықтары ретінде негізгі 

дүниетаным ұғымдарын негіздеу, философиялқ аспектіні талдай білу 

қабілеті   

Бизнес негіздері Қажет етпейді 

бизнесті экономикалық жүйе ретінде ұйымдастыру процесі,жүзеге 

асырудың ұйымдық нысандары бизнес инфрақұрылым негізгі 

элементтері, түсініктерін білуі; 

 бизнесті жүзеге асыруды реттейтін негізгі заң актілері,кәсіпкерлік 

қызметті бағалау,регламенттеу,заң актілерді әдістері, элементтерді 

жоспарлау білуі; 

 бизнесті құру,ұйымдастыру бойынша білімдерін қолдану, кәсіпкерлік 

қызметті жүзге асыруда тиімді формаларды анықтау мен шешімдер 

қабылдауістей білуі; 

 әлеуметтік фактор,этикалық пайымдауларды ескере отырып,шешімдер 

әзірлеу үшін бизнесті ұйымдастыру,ақпарат жинау,түсіндіруді жүзеге 

асыру істей білуі  

 бизнесті басқаруда тәсілдерді,құралдарды қолдану қабілеті,бизнесті 

ұйымдастырудың теориялық негіздерін меңгеру, нарықтық тауашаны 

іздеуді жүзеге асыру; 

 кәсіпорынның перспективалы нарықтық стратегиясын әзірлеу,құру, 

кәсіпкерлік мүмкіндіктерді талдау, өз кәсіпорнын ұйымдастыру 

қабілеті. 

Шетел тілі Қажет етпейді 

-фонетиканы: әліпби, мен әріп тіркестерінің оқылуы мен айтылуының 

негізгі ережелерін, оқытылатын мамандық бағдарына сәйкес 

лексикалық құрылымдарды білу; 

-лексиканы, сөзжасам үлгілерін, термин сөздерді, неғұрлым жиі 

қайталанатын грамматикалық құрылымдар мен құбылыстарды, 

лексикалық конструкцияларды білу;   

-сөздіктің көмегімен және сөздіктерсіз әлеуметтік тұрмыстың 

мәтіндерін оқу, түсіну, аудару қабілеті, сөздікті пайдалана отырып 

әдебиетті түсіне білу; 

сауалнама, түйіндеме, тауарларды жеткізу туралы декларацияларды 

толтыру, жеке және іскери сипаттағы хаттарды түрлері мен талаптаға 

сәйкес жаза білу 
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тілдік материалдар негізінде ауызша сөйлеу дағдымашықтарын 

меңгеру, сұрақ қою және ағылшын тілінде әңгімелесуді оқыған пәндер 

ауқымында сақтау қабылеті 

күнделікті,іскерлік қарым-қатынас жағдайларында, ақпаратпен 

алмасуда белгілі тақырыптар шеңберінде өз ой-пікірін жеткізе 

білу,сұхбаттаса білу қабілеті 

Қазақ\ Орыс тілі 

Қажет етпейді 

знание правильного выбора языковых иречевых средств для решения 

тех или иных задач общения и познания на основе знания достаточного 

объема лексики 

знание системы грамматическогознания, прагматических средств 

выражения интенций, фактологического содержания текстов, 

концептуальнойинформации текста 

умение интерпретировать информацию текста, объяснять в 

объемесертификационных требований стилевую и жанровую 

специфику текстов профессиональной сфер общения 

умение выстраивать программы речевого поведения в 

ситуацияхличностного, социального ипрофессионального общения в 

соответствии с нормами языка 

способность обсуждать этические, культурные, социально-

значимыепроблемы в дискуссиях, высказывать свою точку 

зрения,аргументированно отстаивать её 

способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения, 

составлять бытовые, социально-культурные,  

официально-деловые тексты в соответствии с нормами 

Қазақ\ Орыс тілі 

тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын лексиканы, 

грамматикалық білім жүйесін, интенцияны білдірудің прагматикалық 

құрамын білу 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби 

салалардағы қарым-қатынас мәтіндері стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін білу 

мәтіндегі ақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-

кәсіби сала қарым-қатынас мәтіндері стильдік, жанрлық ерекшелігін 

түсіне білу 
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ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, таным, қарым-

қатынаста әңгімелесуші адамға әсер ету құралы ретінде ақпаратты 

пайдалана білу 

пікірталаста этикалық, мәдени-әлеуметтік маңызды мәселені талқылау, 

көзқарасын білдіру, дәлелді қорғау, әңгімелесуші пікірін сыни бағалау 

қабілеті 

ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-грамматикалық, 

прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау үшін қатынас жағдаятына 

қатыса алу қабілеті 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

Шетел тілі 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына қандай 

экономикалық және саяси факторларды білу 

электронды кестелермен жұмыс істей білу, деректерді топтастыра білу, 

графиктер құру 

деректер базасымен жұмыс істей білу, ақпаратты қорғау әдістері мен 

құралдарын қолдана білу   

қарым-қатынас үшін түрлі әлеуметтік платформаларды пайдалану 

қабілеті 

ақпаратты іздеу және сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану 

кәсіби білімді кеңейту үшін электронды оқытудың түрлі түрлерін 

қолдану қабілеті. 

Әлеуметтік-саяси білімнің 

(әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) модулі 

Қажет етпейді 

мәдени сценарийлердің әртүрлі әлеуметтік зерттеулердің стратегиясы 

және нақты мәселелерді талдау әдіснамасын таңдауды негіздеу түрлігін 

білуі 

қоғамдық-гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым тұрғысынан 

қоғамдағы қарым-қатынастардың нақты жағдайы, оның даму 

перспективаларын әзірлей білуі 

заманауи қоғамның және оның әлеуметтік институттарының жұмыс 

істеуінің негізгі принциптері, материалдық мәдениет ескерткіштері 

туралы идея қалыптастыра білу 

заманауи қоғамның өзекті мәселелерін сипаттау және талдау 

дағдыларын дамыту, әлеуметтік процестер мен қатынастардың мәні, 

ұлттық қатынастарды білу 



26 

қарым-қатынастың түрлі салаларында ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізуге, әлеуметтік құнды білімді қалыптастыруға, оны ұсынуға 

қабілеті 

әлеуметтік мәселелер бойынша өзінің жеке пікірін дұрыс білдіруге 

және дұрыс негізде білуге, өміріндегі өз білімін белсенді қолдануға 

қабілеті 

Дене шынықтыру 

 

 

 

 

 

Қажет етпейді 

дене жүктемесінің физиологиялық мүмкіндігіне, дене шынықтыруға, 

көрсетуге, орындауға жеткілікті екендігін бағалау, дене жаттығуларын 

білу 

спорттың түрлері бойынша денені сауықтыру және жаттығу 

бағдарламаларын жүзеге асырудағы қозғалыс біліктіліктерін және 

дағдыларын білім алушылардың білуі   

білім алушылардың арнайы кәсіби жұмысын қамтамасыз ету үшін дене 

шынықтыру және спорт құралдарын және әдістерін қолданып жүзеге 

асыра білу 

таңертеңгі және өндірістік гимнастика кешендерін жасау, физикалық 

және функционалды фитностарды жоспарлау, бақылау және басқаруын 

іске асыра білу 

білім алушыларда  дене мәдениеті, сауықтыру  және жаттықтыру 

бағдарламаларын жүзеге асыру тәжірибесін, қозғалыс білігі мен 

дағдыларын қалыптастыру қабілеті   

дене жаттығулары мен спорт түрлерінің әдістемесін таңдай білу 

қабілеті, жалпы дамытушылық және арнайы жаттығулардың кешенін 

құру, бақылауды жүргізу қабілеті   

Жаратылыстану 

ғылыми пәндері 
Математика 

 

 

Қажет етпейді 

Сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия элементтерін, бір 

айнымалы функцияларының дифференциалдық есептеу, интегралдық 

есептеу, көп айнымалы фунциясын дифференциалдық есептеу 

техникасын білу 

түрлі дифференциалдық теңдеулерді шешу, сандық дәрежелік қатарлар 

теориясы, ықтималдық теориясының және математикалық 

статистиканың элементтерін білу; 

математикалық модельдерді құру, математикалық есептерді қою, 

есептердің шешімін табуда сандық әдістерді қолдану арқылы есептеу 

техникасын пайдалану; 
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қазіргі математикалық әдістеме негізінде өз ғылыми-зерттеу жұмысы 

тәжірибелік және есептік теориялық материалды қорытындылай білу; 

жалпы теориялық, арнайы техникалық пәндерді оқуда  және 

математикалық ғылымы жетістіктерін қолдана білу, жетілдіру қабілеті 

 

сапалы математикалық зерттеу жүргізу және  математикалық талдау 

жүргізу негізінде практикалық ұсыныстарды шығара білу қабілеті 

Физика Математика  

классикалық, қазіргі физиканың заңдары, физикалық құбылыстарын, 

физикалық зерттеулердің заманауи әдістерін білу 

физиканың басқа ғылымдармен байланысы, маман даярлаудағы 

ғылыми техникалық мәселелерді шешудегі орны, физиканың ҒТР ролі 

және болашағын білу 

замануаи физикалық құбылыстарды қолданып физикалық 

тәжірибелердің нәтижелерін талдау, қазіргі заманғы физикалық 

қондырғылармен жұмыс істей білу 

физикалық құбылыстардың қолдану шекарасын көрсете отырып 

моделін құрастыру, физикалық процестерді математикалық сипаттау 

арқылы талдай білу 

физиканың нақты есептерін шешу және оларды практикада қолдану, 

студенттердің өз бетімен жұмысын ынталандыру үшін есептер 

құрастыру қабілеті 

тәжірибелерді даярлау және өткізу, олардың нәтижелерін бағалау, 

студенттермен жасалған тәжірибе нәтижелерін практикалық қолдануға 

пайдалану қабілеті. 

Құрылымдық 

құжаттар пәндері 

Сызба геометрия және 

инженерлік графика 
Математика 

үлгінің сызбаларын құрудың әдістерін; сызбаларда есептерді шешудің 

әдістерін, сызба нобайын құру әдістерін білуі 

стандарттық бөлшектер мен жинамалы бірліктер техникалық суреттері 

эскиздерін жасау әдістерін білу    

  сызбада көретілген конструкцияны сызуды; азаматтық және өндірістік 

құрылымды сызбаларды оқи  білуі керек;  

компьютерлік бағдарламада бөлшектер құрылымын орындай білуі 

эскиздерді түсіре білу, өзінің болашақ мамандығының бұйымдары 

құрылымдық элементтерінің техникалық бөлшектердің сызбаларын 

орындау қабілеті   

Электр сызбалары мен Сызба геометрия электр жабдықтарының негізгі элементтерінің белгіленуін, өлшеу 
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сұлбалары және инженерлік 

графика 

тізбектерінің принциптік электр сұлбаларын, элементтерді қосу 

тәсілдерін білу 

электр техникалық элементтер схемаларындағы шартты-графикалық 

бейнелерді, электр сұлбаларының жіктелуін, электр сұлбаларын 

орындау ережелерін білу 

электр техникалық анықтамалардың деректерін пайдалана білу, 

құрылымдық, функционалдық және принциптік электр сұлбаларын өз 

бетінше сыза білу 

тұрғын және өндірістік үй-жайларды электрлік жарықтандырудың 

монтаждық сызбаларын сыза білу, схемаларды қолдана отырып, 

кәсіпорынды жарықтандырудың есебін жүргізу 

электр қондырғыларының сызбаларын орындау, электр сұлбаларын 

ресімдеу, электр қосалқы станциялардың принциптік және 

функционалдық сұлбаларын оқу қабілеті 

өлшеу тізбектерінің сызбаларын, электр энергиясын тарату 

сызбаларын, қозғалтқышты басқару сызбаларын, қосу, қосу сызбаларын 

құрастыру  

Электр  

тізбектерінің 

теориясы 

Ақпараттық-өлшеу 

техникасы  
Қажет етпеді 

физикалық шамаларды өлшеу құралдарын білу, олардың жіктелуі, 

әрекет ету принципі, қолдану, ақпаратты өлшеу құралдарында тіркеу 

қолданылатын өлшеу құралдарының, өлшеуіш ақпараттық жүйелердің 

техникалық және метрологиялық сипаттамаларын, олардың түрлері мен 

құрылымын білу 

өлшеу техникасы құралдарын, тіркеу құралдарын пайдалана білу және 

аспаптарды құрастыру және жасау кезінде алған білімдерін қолдана 

білу 

физикалық шамаларды өлшеу және өлшеу қателіктерін табу есептерін 

шешу барысында электр шамаларын өлшеу әдістері мен құралдарын 

қолдана білу 

электр өлшеу тізбектерінің параметрлерін есептеуді жүргізу қабілеті 

және осы параметрлердің өлшеуге арналған аспаптардың 

сипаттамаларымен байланысын орнату 

өлшеуді жүргізу және бағалауға, өлшеу сигналдарын өңдеуге қатысты 

әртүрлі практикалық салаларда өлшеу құралдарын қолдану қабілеті 

Электротехниканың Физика электр тізбектері теориясында қолданылатын негізгі анықтамаларды, 
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теориялық негіздері электр тізбектерін есептеу әдістерін, сызықты емес тізбектердегі 

резонанстық құбылыстарды білу 

белгіленген өтпелі режимдердегі электр тізбектерін талдау әдістерін, 

заңдарын, таратылған параметрлері бар тізбектердегі өтпелі үрдістерді 

білу 

тізбектің күй теңдеуін құру, тармақтардағы токтарды, берілген 

параметрлер кезіндегі учаскелердегі кернеуді есептеу, сызықты емес 

тізбектерді талдау 

бірнеше энергия жинақтаушылары бар тізбектердегі өтпелі процестерді 

есептеу, синусоидалы емес әсер ету кезінде спектрлік талдау жасай білу 

сызықты электр тізбектеріндегі қалыптасқан процестерді есептеу 

әдістері сияқты арнайы есептеулерде білім мен білімдерді қолдану 

қабілеті 

тармақталған тізбектерді есептеу, симметриялы және симметриялы 

емес режимдерді есептеу, синусоидалы емес ЭҚК және токтары бар 

тізбектерді есептеу қабілеті 

Электр 

машиналары және 

электр жетегі 

Электр машиналары Физика 

трансформатордағы, үшфазалы трансформаторлардағы физикалық 

процестерді, трансформаторлардың параллель жұмысын, электр 

машиналарының мақсатын және жұмыс істеу принциптерін білу 

трансформатордың, синхронды машинаның, фазалық роторы бар 

асинхронды қозғалтқыштардың және тұрақты ток машиналарының 

құрылымы, жұмысы теориясын білу 

электр машиналары орамдарының параметрлерін есептеуді жүргізу, 

қозғалтқышты реверсивті және реверсивті емес басқару сұлбаларын 

жинау білігі 

умение производить расчет токов короткого замыкания, оценивать 

статическую устойчивость системы, определять группы соединений 

трансформаторов 

қысқа тұйықталу токтарын есептеуді жүргізу, жүйенің статикалық 

тұрақтылығын бағалау, трансформаторлардың қосылу топтарын 
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анықтау білігі 

қозғалтқыштың параметрлерін, электр машиналарының орамдарын 

есептеу, қозғалтқыштың белсенді бөлігінің жұмсалған материалдарын 

есептеу қабілеті 

Электрмен қамту 

жүйесіндегі өтпелі 

процестер   

Электротехникан

ың теориялық 

негіздері 

электрмен жабдықтау жүйесінің сұлбаларын, өтпелі процестердің 

түрлерін, өтпелі процестердің жүйенің тұрақтылығына әсерін 

түрлендіру принциптерін білу 

қысқа тұйықталу токтарын есептеу әдістерін, электрмен жабдықтау 

жүйелеріндегі өтпелі процестердің сенімділігін арттыру бойынша іс-

шараларды білу 

кернеуі бар желілерде қысқа тұйықталу токтарын есептеуді жүргізу, 

сынау және баптау жүргізу, қорғаныс құрылғыларын тексеру 

күштік трансформаторларды сынау кезінде өлшеуді, ауыстырып 

қосқыштарды баптауды орындау; оқшаулауды сынау схемасын, өлшеу 

схемасын жинау 

электр жабдықтарын таңдау, сондай-ақ оның жұмысын бағалау 

мақсатында электрмен жабдықтаудың кез келген жүйелерінде өтпелі 

процестерді есептеуді жүргізу қабілеті 

өтпелі процестердің энергетикалық жүйенің тұрақтылығына әсерін 

бағалау, алмастыру сұлбаларын құру, электрлік қосылыстар сұлбалары 

Электр жетегі 
Электр 

машиналары 

электр жетегінің механикалық сипаттамаларын; электр жетектеріндегі 

өтпелі режимдерді; асинхронды қозғалтқыш жұмысының тежегіш 

режимдерін білу 

қозғалтқыштарда болатын жылу процестерін; асинхронды қозғалтқыш 

жұмысының тежегіш режимдерін, басқарудың микропроцессорлық 

құралдарын білу 

электр жетегінің координаттарын реттеу, тұрақты ток 

қозғалтқыштарының жылдамдығын реттеу, синхронды қозғалтқышы 

бар электр жетегін есептеу білігі 
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қуатты есептеу және қозғалтқышты таңдау, синхронды қозғалтқышы 

бар электр жетектерде ауыспалы режимдерді табу үшін деректерді 

пайдалану білігі 

қуатты есептеу бойынша әдістерді қолдану қабілеті, қозғалтқышты 

таңдауды жүзеге асыру, электр жетегін басқарудың 

микропроцессорлық құралдарымен жұмыс істеу 

технологиялық кешендерді басқару және оларды автоматтандыру 

қабілеті, түрлендіргіш-қозғалтқыш жүйесінің жұмысы, электр 

жетектеріндегі өтпелі режимдер 

Энергетика 

жүйелері 

автоматикасының 

техникалық 

құралдары 

Өнеркәсіптік электроника 
Ақпараттық-

өлшеу техникасы 

өнеркәсіптік электроника негіздері, жартылай өткізгіш диодтар, 

транзисторлар, тиристорлар, интегралды микросхемалар құрылғылары, 

параметрлері, сипаттамалары 

айнымалы және тұрақты токты күшейткіштердің, операциялық 

күшейткіштердің құрылысы мен жұмыс істеу принципін; схемаларды, 

сандық құрылғылардың жұмысын білу 

анықтамалық деректерді пайдалана отырып, негізгі электрондық 

схемаларды есептеуді, осы элементтерде орындалған құрылғыларды 

есептеуді білу 

шартты белгілер бойынша электрондық элементтердің параметрлерін, 

таңбалауды және белгілеу жүйесін анықтай білу, қоректендіру көздерін 

пайдалану 

күшейткіштердің сипаттамаларын есептеу әдістерін қолдану, 

операциялық күшейткіштер негізінде схемаларды оқуға, электрондық 

аспаптарды пайдалануға қабілеттілік 

электрондық аппаратураны, интегралды микросхемаларды, логикалық 

құрылғыларды пайдалану қабілеті, аспаптар параметрлерін есептеу 

Электрлік жарықтандыру 

және сәулелендіру 

Өнеркәсіптік 

электроника 

негізгі жарықтандыру шамаларын, жарықтандыру көздерінің жіктелуін, 

жарықтандыру аспаптарын таңбалауды, жарықтандыру желілерін 

монтаждау тәсілдерін білу 

жарықтандыру жүйелерін жобалау тәсілдерін, сыртқы және ішкі 
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жарықтандыру конструкцияларын орнату тәсілдерін, жарықтандыру 

көздерінің жаңа түрлерін білу 

жарық беру қондырғыларының параметрлерін анықтау, жарық беру 

желілерін жобалау үшін сымдар мен кабельдер желілерінің қимасын 

есептеу білігі 

үй-жайдың жарықтандыру деңгейін есептеу; іске қосуды реттейтін 

аппараттардың түрлі жүйелері бар шамдарды қосу, аспаптарды есептеу 

электр жарықтандыру желілерін әртүрлі әдістермен есептеуді жүзеге 

асыру қабілеті; жарықтандыру қондырғыларын монтаждау және 

пайдалануды жүргізу 

қазіргі заманғы электрмен жарықтандыру көздерін зерделеу, 

жарықтандыруды есептеу, электрмен жарықтандыру және сәулелендіру 

жүйелерін жобалау қабілеті 

Өндірістік процестерді 

автоматтандыру 

Өнеркәсіптік 

электроника 

автоматтандыру және басқару жүйелерін құру, қызмет ету 

принциптерін білу, өндірістік үрдістер және оларды автоматтандыру 

мүмкіндігі 

автоматтандыру және басқару жүйелерін есептеу әдістерін, 

автоматтандыру жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін бағалау 

жүргізілетін тәсілдерді білу 

технологиялық үдерістер мен өндірістерді автоматтандыру жүйелерін 

синтездеу, талдау жүргізе білу, автоматтандыру және басқару 

жүйелерін құру принциптерін анықтау 

автоматтандырылған басқару жүйесін ақпараттық және бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеу және автоматтандыру жүйесінің жұмыс 

істеуін анықтау білігі 

процестерді автоматтандыру жүйесін жөндеу және өндірістің сапасы 

мен сенімділігін арттыру, автоматтандыру жүйесін құру принциптері 

автоматтандыру және басқару жүйелерін есептеу әдістерін; 

автоматтандыру жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін бағалау 

жүргізілетін тәсілдерді білу 

Электр 

машиналары және 

Электр машиналары мен 

трансформаторлар 
Физика 

жабдық туралы негізгі мәліметтерді, коммутациялық аппаратураның 

құрылғысы, қосалқы станциялардың электр жабдықтарының 
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аппараттар  конструктивтік ерекшеліктерін білу 

жабдықтың жұмысын, энергия жүйелеріндегі релелік қорғаныс және 

автоматика негіздерін, ішкі атмосфералық асқын кернеулерді, асқын 

кернеулерден қорғауды білу 

электр жабдықтарын пайдалану бойынша есеп жүргізу, Электр 

машиналарының, күштік жабдықтардың, ажыратқыштардың жұмысын 

талдай білу 

электр машиналары мен жабдықтары бойынша білімді практикалық 

қызметте қолдана білу, коммутация, релелік қорғау бойынша есеп 

жүргізу 

электр жабдықтарын таңдау кезінде, электр машиналарын, күштік 

жабдықтарды басқару және қорғау кезінде стандартты есептерді 

жүргізу қабілеті 

электр жабдықтары, трансформатор қосалқы станцияларын пайдалану 

қабілеті, электр жабдығын қорғау бойынша шешімдер қабылдау 

қабілеті   

Апаттық режимдері 

 

Электротехникан

ың теориялық 

негіздері 

елдің электр энергетикасын дамыту перспективаларын; электрмен 

жабдықтау жүйелеріне қойылатын талаптарды; электрмен жабдықтау 

жүйелерінің негізгі элементтерін білу 

электрмен жабдықтау жүйелерінің апаттық және жұмыс режимдерінің, 

зақымданулар мен нормаланбаған режимдердің, кернеуді автоматты 

реттеудің жұмысын білу 

электр энергиясын үнемдеу бойынша іс-шараларды әзірлей білу; электр 

жабдықтарын пайдалану бойынша жобаларды орындау, жүйе 

жабдықтарын таңдау 

ұйымдастыру бойынша шешім қабылдауда білімді қолдана білу, 

электрмен жабдықтау жүйелерінің режимдерін таңдау, қорғау және 

автоматика үшін жабдықтарды пайдалану 

электрмен жабдықтау жүйелерінің апаттық режимдер параметрлерінің 

мәнін есептеу және оларға сәйкес жабдықтың деректерін таңдау 
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қабілеті 

электрмен жабдықтау жүйелерінде әртүрлі электр энергиясын 

тұтынушыларды қорғау және автоматика бойынша жұмыстарды 

жүргізу қабілеті 

Электр  аппараттары 

Электр 

машиналары мен 

трансформаторла

р 

электр жетегінің механикалық және сипаттамаларын, электр 

жетектеріндегі өтпелі режимдерді, асинхронды қозғалтқыш 

жұмысының тежегіш режимдерін білу 

қозғалтқыштарда болатын жылу процестерін, ауыл шаруашылығы 

машиналары үшін асинхронды және тұрақты ток қозғалтқыштарының 

жұмыс принциптерін білу 

ауыл шаруашылығы машиналары мен механизмдеріне арналған электр 

жетегінің координаттарын реттей білу, өздігінен іске қосылатын 

қозғалтқыштардың жылдамдығын реттеу 

қуатты есептеу және қозғалтқышты таңдау, машиналар мен 

механизмдердің электр жетектерінде өтпелі режимдерді табу үшін 

деректерді пайдалану білігі 

қуатты есептеу бойынша жұмыс істеу қабілеті және қозғалтқышты 

таңдауды жүзеге асыру, ауыл шаруашылығы машиналарының 

қолданыстағы электр жетектерін қолдану қабілеті 

технологиялық кешендер мен олардың автоматтандырылуын, 

түрлендіргіш-қозғалтқыш жұмысын, электр жетектеріндегі өтпелі 

режимдерді  басқару қабілеті   

Күштік 

трансформаторла

р 

автоматикасының 

техникалық 

құралдары     

  Электроника негіздері 
Ақпараттық-

өлшеу техникасы 

жартылай өткізгіш аспаптардың, күштік электроника аспаптарының 

құрылымын, физикалық негіздерін, әрекет ету принципін, параметрлері 

мен сипаттамаларын білу 

күшейткіштердің, күшейткіш каскадтардың, оптоэлектронды 

аспаптардың, интегралды микросхемалардың жұмыс негіздерін, сандық 

құрылғылардың жұмыс принципін білу 

анықтамалық деректерді пайдалана отырып, негізгі электрондық 

схемаларды есептеу, осы элементтерде орындалған құрылғыларды 
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қолдана білу 

шартты белгілер мен анықтамалықтар бойынша жартылай өткізгіш 

элементтердің параметрлерін, шартты белгілер жүйесін және 

таңбалауды анықтай білу 

түрлі жиіліктегі қоректендіргіш желілерге электронды құрылғыларды 

қосу схемасын оқу қабілеті, жартылай өткізгіш аспаптардың 

параметрлерін анықтау 

электрондық аппаратурамен, интегралды микросхемалармен жұмыс 

істеу, логикалық құрылғыларды құру, жартылай өткізгіш аспаптарды 

қолдану қабілеті 

 Электрмен  

жарықтандыру 

жабдықтары   

Электроника 

негіздері 

электрмен жарықтандыру шамаларын, жарықтандыру көздерінің 

сыныптамасын, жарықтандыру аспаптарын таңбалауды, жарықтандыру 

желілерін монтаждау тәсілдерін білу 

жарықтандыру, сәулелендіру қондырғылары желілеріндегі кернеуді 

реттеу негіздерін, жарықтандыру жүйелерін жобалау әдістерін, 

жарықтандыру нормаларын білу 

жарықтандыру қондырғыларының параметрлерін анықтау, жобалау, 

монтаждау, жарық беру желілері үшін сымдар, кабельдер желілерінің 

қимасын есептеу білігі 

үй-жайдың жарықтандыру деңгейін есептеу; электр жарықтандыру 

жабдықтарын және қондырғыларды дұрыс және қауіпсіз пайдалану 

жасанды жарықтандыру мен электр жарықтандыру желілерін әртүрлі 

әдістермен есептеуді жүргізу қабілеті; жарықтандыру қондырғыларын 

монтаждау 

қазіргі заманғы электрмен жарықтандыру көздерін зерделеу, 

жарықтандыруды есептеу, электрмен жарықтандыру және сәулелендіру 

жүйелерін жобалау қабілеті 

Автоматты басқару 

негіздері 

Электроника 

негіздері 

объектілер мен басқару жүйелерінің математикалық модельдерін ұсыну 

нысанын, процестерді басқарудың іргелі қасиеттерін талдау әдістерін 
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білу 

басқарудың негізгі принциптерін, басқару жүйелерін синтездеу 

әдістерін, басқарудың бейімделу жүйелерін, басқару жүйелерін 

моделдеу 

автоматтандыру объектілерінің математикалық модельдерін алу 

әдістерін қолдана білу, динамикалық жүйелердің қасиеттеріне 

салыстырмалы талдау жасай білу 

жүйелердің орнықтылығын тексеру білігі, автоматты басқару 

жүйелерінің берілген қасиеттерін қамтамасыз ету үшін түзету 

буындарын есептеуді жүргізу 

басқару жүйелерін пайдаланумен, баптаумен байланысты өндірістік 

қызметте пайдалану үшін басқару жүйелерін моделдеу қабілеті 

автоматты басқару негіздерін меңгеру, тұйық жүйелердің қасиеттерін 

түзету тәсілдерімен динамикалық жүйелер кластарын әзірлеу қабілеті 

Өндірістік 

үдерістердің 

энергия үнемдеуі 

Электрмен жабдықтау 

жүйелерінің сенімділігі 

Электр 

машиналары, 

Электр 

машиналары мен 

трансформаторла

р 

электрмен жабдықтау жүйелері жұмысының сенімділігінің жалпы 

сипаттамасын білу 

басқарудың негізгі принциптерін, басқару жүйелерін синтездеу 

әдістерін, басқарудың бейімделу жүйелерін, басқару жүйелерін 

моделдеу 

электрмен жабдықтау сұлбаларында жабдықтардың құрамын таңдау 

және олардың жұмысының сенімділігін бағалау; сенімділіктің негізгі 

көрсеткіштерін анықтау 

жүйелердің орнықтылығын тексеру білігі, автоматты басқару 

жүйелерінің берілген қасиеттерін қамтамасыз ету үшін түзету 

буындарын есептеуді жүргізу 

типтік эксперименттік зерттеулерді жоспарлауға және орындауға 

қатысу, зерттеу нәтижелерін өңдеу әдістерін пайдалану қабілеті 

объектілердің жұмыс режимін есептеу, жабдықтың техникалық 

жағдайын бағалау қабілеті. электр техникалық объектілердің жай-күйін 
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болжау 

Дәстүрлі емес және 

жаңартылатын энергия 

көздері 

Электрмен 

жабдықтау 

жүйелерінің 

сенімділігі 

негізгі дәстүрлі емес энергия көздерін, олардың энергетикалық әлеуеті, 

қайталама энергия ресурстарын тәжірибелік пайдалану принциптері 

мен әдістерін білу 

жаңартылатын энергия көздерін, күн жылумен жабдықтау жүйелерін, 

қайталама энергия ресурстарын және бионергетикалық қондырғыларды 

пайдалана білу 

дәстүрлі емес энергия көздері бар объектілердің жылу сұлбаларын 

есептей білу, қайталама энергия ресурстарын пайдалана білу 

дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерін қолдану 

мәселелерін меңгеру, энергия алу үшін өндіріс қалдықтарын пайдалану 

қоғамдық өмірдің түрлі салаларында өз қызметін жүзеге асыруға, 

дәстүрлі емес энергия көздері туралы мәліметтерді қолдануға 

қабілеттілігі мен дайындығы 

негізгі білімді көрсету және негізгі заңдарды кәсіби қызметте қолдануға 

дайын болу, экологиялық мәселелерді шешу қабілеті 

Энергетикалық 

объектілерді 

техникалық 

жарақтандыру 

Электр энергетикасы 
Электр 

машиналары 

электр энергетикасында қолданылатын негізгі ұғымдар мен 

анықтамалар, электр энергиясын алудың негізгі тәсілдері және электр 

станцияларының типтері 

релелік қорғаныстың мақсаты және оның энергия жүйесіндегі орны, 

жұмыс принциптері және электр энергетикалық жүйе элементтерінің 

конструктивтік орындалуы 

берілген параметрдегі учаскелердегі кернеулер мен тармақтардағы 

токтарды есептеу, жұмысты сипаттайтын дифференциалдық 

теңдеулерді құрай білу 

электр жүктемелерінің кестелерін құру, сыртқы электрмен жабдықтау 

сұлбаларын, станциялар мен қосалқы станциялардың электр 

қосылыстарының сұлбаларын құру білігі 

сымдарды, балқығыш сақтандырғышты, трансформаторларды 
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параллель жалғауды есептеу сияқты арнайы есептеулерде білімді 

қолдану қабілеті 

релелік қорғаныс есебін жүргізу, қосалқы станцияларды найзағайдан 

қорғау және жерге қосу бойынша есептерді жүргізу, энергетика және 

энергия үнемдеуді меңгеру қабілеті 

Электр желілер мен 

жүйелер 

Электр 

машиналары 

кернеуді реттеу тәсілдері мен құралдарын, электр беру желілерін 

ауыстыру және электр желілерінде электр энергиясын тарату 

схемаларын білу 

әуе желілерінің тарату желілеріндегі электр энергиясын беру және 

тарату жүйелеріндегі автоматика және басқару құрылғыларын білу 

Электр тораптарының жай-күйін талдауға теориялық білімді қолдана 

білу, электр беру желілері мен найзағайдан қорғау жүйелерін есептеуді 

жүргізу 

болат сымдармен әуе және жоғары вольтті кабель желілерін ауыстыру 

схемалары параметрлерінің конструкторлық есебін жүргізу білігі 

эклектикалық желілерде электр беру желілерін реттеу, механикалық 

есептеу режимдерін таңдау кезінде стандартты есептеулерді жүргізу 

қабілеті 

электр желілері мен жүйелерін электрмен жабдықтау және олардың 

электр энергетикасындағы одан әрі даму үрдістері мәселелерінде 

жұмысты орындау қабілеті 

Электр станциялары мен 

қосалқы станциялар 

Электр 

энергетикасы 

энергетикалық жүйелер туралы негізгі мәліметтерді білу, электр 

энергиясының электр жүктемелерін, коммутациялық аппаратураны 

анықтау әдістері 

электр станциялары мен электр желілерінің қосалқы станцияларының 

электр беру желілері мен электр жабдықтарының құрылғылары мен 

конструктивтік ерекшеліктері 

жұмыс режимі бойынша қабылдағыштарды ажырата білу, жұмыс 

режимінің қуатын ұзақ режимнің номиналды қуатына келтіру бойынша 
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есептерді орындау 

жоғары және аса жоғары кернеулі электрмагниттік өрістердегі 

оқшаулау жағдайын талдаудың теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қолдана білу 

электр желілерін электр тарату желілерін реттеу, механикалық есептеу 

режимдерін таңдаудың стандартты есептеулерін жүргізу қабілеті 

электр желілері мен жүйелерін электрмен жабдықтауды жобалау 

мәселелерін және олардың ел экономикасында одан әрі даму үрдістерін 

меңгеру қабілеті 

Электр қамту жүйесіндегі 

релелік қорғаныс және 

автоматика 

Электрмен қамту 

жүйесіндегі 

өтпелі процестер   

релелік қорғаныс құрылғыларын орындау принциптерін, олардың 

негізгі параметрлерін есептеу әдістемесі мен әдістерін, олардың 

құрылымдық ерекшеліктерін білу 

электр желілері мен жүйелерін релелік қорғаудың жеке релелері мен 

жиынтықты құрылғыларын сынау және тексерудің теориялық және 

практикалық әдістерін білу 

электрмен жабдықтаудың әртүрлі жүйелерінде релелік қорғаныс 

құрылғыларын және электрмен жабдықтау жүйесінің нақты элементін 

автоматтандыруды қолдана білу 

синхронды генераторларды, күштік трансформаторлар мен 

станциялардың қозғалтқыштарын қорғаудың түрлі жүйелерінің релелік 

қорғаныс құрылғыларын реттеуді жүргізу білігі 

релелік қорғаныс құрылғыларының негізгі параметрлерін есептеуді 

жүргізу, релелік қорғаныс параметрлерін таңдау бойынша дербес 

шешім қабылдау қабілеті 

электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясын әртүрлі 

тұтынушылардың жұмысына релелік қорғау мен автоматиканың әсерін 

сандық бағалау қабілеті 

Электр 

жабдықтарын 

Электр жабдықтарын 

монтаждау, пайдалану 

Электр ұйымдар мен кәсіпорындардың электрмен жабдықтау жүйелерінде 

электр қозғалтқыштары мен генераторларды, басқару аппаратурасын 
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жобалау, жөндеу 

және пайдалану  

 

және баптау машиналары монтаждау және пайдалану білімі 

электрмен жабдықтау жүйелерінде кернеуі 1000 В дейінгі және одан 

жоғары трансформаторлық қосалқы станциялардың әуе, кабельдік 

желілерін монтаждау, баптау, пайдалану білімі 

кәсіпорындардың электр техникалық жабдықтарын жөндеу және 

пайдалануды ұйымдастыру бойынша жұмыстарды жүргізу бойынша 

техникалық міндеттерді шеше білу 

әуе және кабель желілерінің құрылысын жүргізу кезінде еңбекті 

ұйымдастыру және электр Монтаждау жұмыстарын механикаландыру 

бойынша жұмысты жүргізу білігі 

кәсіпорындардың энергетикалық қызметтерінің электр жабдықтарын 

пайдалану бойынша; трансформаторлық қосалқы станцияларды 

монтаждау бойынша жұмысты ұйымдастыру қабілеті 

электрмен жабдықтау кәсіпорындарының коммутациялық ток 

шектейтін және іске қосуды реттейтін аппаратурасын баптау және 

пайдалану монтажын жүргізу қабілеті 

Жоғары вольтты 

жабдықтардың сандық 

диагностикасы  

Ақпараттық-

өлшеу техникасы 

жоғары вольтты жабдықтардың диагностика құралдарын әзірлеу 

жобаларын басқару әдістерін білу, жоспарлау алгоритмі, құрылғыларға 

сынақ жүргізу 

жоғары вольтты жабдықтарды диагностикалау құралдарымен 

қамтамасыз ету тәсілін білу, жұмыстың өндірістік-технологиялық 

режимдерінің тиімділігін жақсарту 

әзірленетін технологиялар мен диагностика құралдарының 

технологиялық жабдықтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 

шараларды анықтау және тәуекелді бағалай білу 

технологиялық Жабдықты баптау, пайдалану, сынау және жөндеу 

іскерлігі 

диагностиканы цифрлау, заманауи зерттеу әдістерін пайдалану, 

монтаждау, реттеу, сынау және жөндеу жүргізу қабілеті 
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жоғары вольтты жабдықтарды диагностикалау саласындағы ғылым мен 

техниканың алдыңғы қатарлы шебінде тұрған мәселелерде құзыретті 

болу қабілеті 

Электр жабдықтарын 

жөндеу 

Электр 

машиналары 

электр жабдықтарының ақауларын табу үшін электр өлшеу 

аспаптарының тозу, жөндеу, тозу себептерін, түрлерін білу 

электр техникалық жабдықтың коммутациялық және іске қосуды 

реттеу аппаратурасын жөндеу аралығы және жөндеуден кейінгі сынау 

мерзімдері мен нормаларын білу 

электр техникалық анықтамалықтардың деректерін пайдалана білу, 

электр жабдықтарын жөндеудің технологиялық және ақау мәліметін өз 

бетімен жасай білу 

электр техникалық жабдықтың ауыстырылатын бөлшектерінің 

жөнделетін электр және механикалық параметрлерін жобалау және 

есептеу біліктілігі 

электр жабдықтарының зақымдануын анықтау қабілеті, 

ауыстырылатын бөлшектерді таңдау, бөлшектерді құрастыруды 

жөндеуден кейін сынау 

электр жабдықтарының зақымдану себептерін анықтау әдістемесін білу 

және қолдану қабілеті, электротехникалық өлшеу аспаптарын қолдану 

Өндірістік 

кәсіпорындарды 

электрмен жабдықтауды 

жобалау  

Электр 

станциялары мен 

қосалқы 

станциялар 

өнеркәсіптік кәсіпорынды электрмен жабдықтауды жобалау кезінде 

электр қабылдағыштары, қоректендіру көздері туралы терминологияны, 

негізгі ұғымдарды білу 

электр энергиясын тұтынушылардың электр жүктемелерін есептеу 

әдістерін білу; цехтық желілерге арналған схемалар, конструктивтік 

орындау және қорғау аппаратурасын білу 

өнеркәсіптік кәсіпорындардың жиынтық трансформаторлық қосалқы 

станцияларының электр жүктемелерін анықтау және стандартты электр 

жабдықтарын таңдау білігі 

кәсіпорындардағы электр энергиясының шығынын төмендету үшін 
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технологиялық жабдықты таңдау, реактивті қуаттың орнын толтыру 

есебін жүргізу білігі 

өндірістік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау сұлбаларының әр 

түрлі нұсқаларының техникалық-экономикалық есептерін теориялық 

және іс жүзінде орындау қабілеті 

өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр энергиясын бақылау және есепке 

алу аспаптарын, релелік қорғау және электрмен жабдықтау 

автоматикасын қосу сызбаларын орындау қабілеті 

Трансформаторлы

қ қосалқы 

станцияларды  

техникалық 

жарақтандыру 

Күштік трансформаторлар 

өндірісі   

Электр 

машиналары мен 

трансформаторла

р 

күштік трансформаторлар келешектік және үнемді энергия үнемдеуші 

өндіріс технологиясы салаларында қолданылатын негізгі ұғымдар мен 

анықтамаларды білу 

күштік трансформаторлардың энергия үнемдеуші өндіріс технологиясы 

салаларындағы негізгі заңдар, талдау және синтездеу әдістерін білу      

электр энергия өндірісіне арналған жаңартылатын энергия көздері 

бірінші және қосымша энергия қорларын дұрыс пайдалану білігі   

сымдар, қысқа тұйықталу токтары, трансформаторлар қосылысы  

қимасын есептеу тәрізді арнайы есептеулерді білуі   

өндіріс кәсіпорындарында электр эгнергиясы мен энергия үнемдеуші 

технологиялардың заманауи көздерін пайлалану қабілеті   

Электр беру желілерінің 

электр жабдықтары  

Электротехникан

ың теориялық 

негіздері 

кернеуді реттеу тәсілдері мен құралдарын, электр беру желілерін 

ауыстыру және электр желілерінде электр энергиясын тарату 

схемаларын білу 

әуе желілерінің тарату желілеріндегі электр энергиясын беру және 

тарату жүйелеріндегі автоматика және басқару құрылғыларын білу 

Электр тораптарының жай-күйін талдауға теориялық білімді қолдана 

білу, электр беру желілері мен найзағайдан қорғау жүйелерін есептеуді 

жүргізу 

болат сымдармен әуе және жоғары вольтті кабель желілерін ауыстыру 

схемалары параметрлерінің конструкторлық есебін жүргізу білігі 

эклектикалық желілерде электр беру желілерін реттеу, механикалық 

есептеу режимдерін таңдау кезінде стандартты есептеулерді жүргізу 
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қабілеті 

электр желілері мен жүйелерін электрмен жабдықтау және олардың 

электр энергетикасындағы одан әрі даму үрдістері мәселелерінде 

жұмысты орындау қабілет 

Электр қосалқы 

станциялары 

Күштік 

трансформаторла

р өндірісі   

электрлік техникалық электр жабдықтардың құрылымы мен жұмысын, 

электр доғалық разрядтың теориясының негіздерін, өнеркәсіптік 

қондырғылары қасиеттерін  білу  

электрлік техникалық материалдардың негізгі түрлерін, типтерін және 

қасиеттерін, электр жетегінің функцияларын, автоматтандырылған 

электржетек жүйесін білу  

электр техникалық анықтамалардың деректерін пайдалана білу, , электр 

жабдықтарының сенімділігін бағалау, электр техникалық 

сипаттамаларын анықтау білігі 

өз бетімен электр оқшаулауды есептеуді талдай білу, электр 

жабдығының тұрақтылығын бағалау, жабдықты сынауды жүргізе білу 

электр техникалық материалдарды талап етілетін қасиеттерге тексеру, 

электр машиналары мен жабдықтары орамаларының параметрлерін 

есептеу қабілеті  

монтаж әдістерін, қозғалтқыштарды басқару сұлбаларын қолдану, 

ауыстыру сұлбаларын құру, электр қосылыстары сұлбаларын бағалау 

және таңдай білу қабілеті   

Күштік 

трансформаторлардың 

релелік қорғанысы және 

автоматика 

Апаттық 

режимдер 

релелік қорғаныс құрылғыларын орындау принциптерін, олардың 

негізгі параметрлерін есептеу әдістемесі мен әдістерін, олардың 

құрылымдық ерекшеліктерін білу 

электр желілері мен жүйелерін релелік қорғаудың жеке релелері мен 

жиынтықты құрылғыларын сынау және тексерудің теориялық және 

практикалық әдістерін білу 

электрмен жабдықтаудың әр түрлі жүйелерінде релелік қорғаныс 

құрылғыларын және электрмен жабдықтау жүйесінің нақты элементін 

автоматтандыруды қолдана білу 

синхронды генераторларды, күштік трансформаторлар мен 
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станциялардың қозғалтқыштарын қорғаудың түрлі жүйелерінің релелік 

қорғаныс құрылғыларын реттеуді жүргізу білігі 

релелік қорғаныс құрылғыларының негізгі параметрлерін есептеуді 

жүргізу, релелік қорғаныс параметрлерін таңдау бойынша дербес 

шешім қабылдау қабілеті 

электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясын әртүрлі 

тұтынушылардың жұмысына релелік қорғау мен автоматиканың әсерін 

сандық бағалау қабілеті 

Күштік 

трансформаторла

рды жобалау, 

жөндеу және 

пайдалану 

 

 

 

 

 

Күштік трансформаторды 

құрастыру, реттеу және 

пайдалану  

Электр 

машиналары мен 

трансформаторла

р 

трансформаторлар және басқару аппаратурасын реттеуді монтаждау 

және пайдалануды білу 

күштік трансформаторды ретеу және пайдалануды ұйымдастыру 

бойынша жұмыстарды жүргізу бойынша техникалық міндеттерді шеше 

білу 

күштік трансформаторларды монтаждау және реттеудегі электрлік 

монтаждау жұмыстарын механикаландыру және еңбекті ұйымдастыру 

бойынша жұмыстарды жүргізе білу   

кәсіпорындардың энергетикалық қызметтерінің электр жабдықтарын 

пайдалану бойынша, трансформаторларды монтаждау бойынша    

жұмысты ұйымдастыру қабілеті   

электрмен жабдықтау кәсіпорындарының коммутациялық ток 

шектейтін және іске қосуды реттейтін аппаратурасын баптау және 

пайдалану монтажын жүргізу қабілеті  

Жоғары вольтты 

трансформатордың 

диагностикасы  

Ақпараттық-

өлшеу техникасы 

трансформаторлардың зақымдануы мен істен шығуының   түрлерін 

және  себептерін, техникалық күйді бақылау, тексеру және бағалау 

әдістерін білу    

  трансформаторларды бақылау әдістерін,  трансформаторлар ағымдағы 

күйін бағлау әдістемесін, бақылаудың оптикалық,  ренгеноскопия, 

тепловизормен әдістерін білу 

электрлік техникалық анықтамалықтар деректерін қолдана отырып, 

ақауларды анықтау бойынша технологиялық және ақау мәліметтерін өз 

бетімен құру білігі   

  трансформаторлар зақымдану орындарын анықтау, ауыстырылатын 

бөлшектерді табуды жүргізу, тексеру үшін инспекция жүргізу қабілеті    
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бақылау әдістерін жетілдіруге электр жабдықтары техникалық күйін 

бақылау және бағалау әдістері туралы білімді алу және қолдану қабілеті   

Күштік 

трансформаторларды 

жөндеу 

Күштік 

трансформаторла

р өндірісі 

трансформаторлар ақауларын табуға арналған электр өлшеу 

аспаптарын қолдану тәсілдерін,  тозу, жөндеу себептерін, түрлерін білу  

трансформаторлар жөндеуаралық және жөндеуден кейінгі сынау 

мерзімдері мен нормаларын білу 

электр техникалық анықтамалықтардың деректерін пайдалана білу,  

трансформаторларды жөндеудің технологиялық және ақау мәліметін  өз 

бетімен толтыра білу   

трансформаторлар ауыстырылатын бөлшектерінің жөнделетін электр 

және механикалық параметрлерін жобалау және есептеу білігі 

трансформатор зақымдануын анықтау, ауыстырылатын бөлшектерді 

таңдау, бөлшектерді құрастыруды жөндеуден кейін сынау қабілеті 

трансформатор зақымдану себептерін анықтау әдістемесін білу және 

қолдану қабілеті, электротехникалық өлшеу аспаптарын қолдана білу 

қабілеті 

Күштік 

трансформаторларды 

жобалау 

Электр қосалқы 

станциялары 

техникалық-экономкалық есептеулер негізгі ережелерін, жобалау-іздеу 

жұмыстары құрамы мен көлемін, трансформаторлар сенімділігі 

көрсеткіштерін білу   

күштік трансформаторлар негізіндегі электрмен жабдықтау жүйелерін 

жобалау негіздерін және жобалау құжаттарын білу   

 трансформаторлар электр жүктемелері жоғары көрсеткіштерін 

есептеуді жүргізу білігі 

трансформаторлар өндірісін механикаландыру, электрлендіру, 

автоматтандырудың стандарттық емес құралдарын жобалау мен 

дайындаудың техникалық тапсырмасынд айындау қабілеті 

  трансформаторларды жобалау бағдарламаларын игерудің практикалық 

дағдыларын алу қабілеті, құрылымдық құжаттарды білу 
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6. 2020-2024 оқу жылына арналған оқу жоспары 

 

Модуль 

атауы 
К

о
м

п
о
н

ен
т 

 

тү
р
і,

 ц
и

к
л
 

Пәндер атауы 

К
р
ед

и
тт

ер
  

са
н

ы
 

Сағаттар саны 

Семестрлер бойынша кредиттердің                         

бөлінуі 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Д П/З СОӨЖ СӨЖ 

Қорытын

ды 

бақылау 

түрі 

Барлығ

ы 
1 сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7.1. 

трим. 

7.2. 

тоқса

н 

8 

сем 

Жалпы 

білім беру 

пәндері  

 

ЖББП, 

МК 

Қазақстанның 

қазіргі заман  

тарихы 

5 30 15 30 60 15 МЕ 150 5 
        

ЖББП, 

МК 
Философия 5 30 15 30 60 15 емт 150 

  
5 

      

ЖББП, 

ЖК 
Бизнес негіздері 5 30 15 30 60 15 емт 150 5 

        

ЖББП, 

МК Шетел тілі 10 
 

90 60 120 30 емт 300 5 5 
       

ЖББП, 

МК 
Қазақ/ Орыс тілі 

 
10 

 
90 60 120 30 емт 300 5 5 

       

ЖББП, 

МК 

Ақпараттық-

коммуникативті

к технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

5 30 8/7 30 60 15 емт 150 
  

5 
      

ЖББП, 

МК 

Әлеуметтік-

саяси білімнің 

(әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

8 60 30 30 90 30 емт 240 4 4 
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психология) 

модулі 

ЖББП, 

МК 
Дене 

шынықтыру 
8 60 150 

  
30 емт 240 2 2 2 

 
2 

    

 
 

ЖБП циклі 

бойынша 

барлығы 

56 240 420 270 570 180 1680 26 16 12 0 2 0 0 0 0 

  БП, ЖК   86 165 90 120 285 90 2580 4 14 8 30 0 30 0 0 0 

Жаратылыст

ану-ғылыми 

пәндері 

БП, ЖК Математика 
4 30 15 15 45 15 емт 120 4 

        
БП, ЖК Физика 

5 30 8/7 30 60 15 емт 150 
 

5 
       

Құрылымды

қ құжаттар 

пәндері 

БП, ЖК Сызба геометрия 

және инженерлік 

графика 

4 30 15 15 45 15 емт 120  4 
       

БП, ЖК Электр 

сызбалары мен 

сұлбалары 

3 15 15 15 30 15 емт 90   3 
      

БП, ЖК Оқу практикасы 
1     

Диф. 

сынақ 
30  1        

БП, ЖК Технологиялық 

практика   30     
Диф. 

сынақ 
900    30      

Электр 

тізбектеріні

ң теориясы  

БП, ЖК Ақпараттық-

өлшеу 

техникасы 

4 30 15 15 45 15 емт 120  4    
    

БП, ЖК Электротехника

ның теориялық 

негіздері 

5 30 8/7 30 60 15 емт 150   5   
    

БП, ЖК Өндірістік 

практика   30     
Диф. 

сынақ 
900      30 
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Мамандану пәндері – Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр жабдықтарын пайдалану және жөндеу 

Электр 

машиналар

ы және 

электр 

жетегі 

БП ТК Электр 

машиналары 
5 30 8/7 30 60 15 емт 150 

  
5 

      

БП ТК Электр қамту 

жүйесіндегі 

өтпелі процестер 

5 30 15 30 60 

15 

емт., 

к.ж. 

150 
    

5 
    

БП ТК Электр жетегі 
4 30 8/7 15 45 15 емт 120 

    
4 

    
Энергетика 

жүйелері 

автоматикас

ының 

техникалық 

құралдары 

БП ТК Өнеркәсіптік 

электроника 
5 30 8/7 30 60 15 емт 150   5       

БП ТК Электрлік 

жарықтандыру 

және  

сәулелендіру 

4 30 15 15 45 15 емт 120 
    

4 
    

БП ТК Өндірістік 

процестерді 

автоматтандыру 

3 15 15 15 30 15 емт 90 
       

3 
 

  БП ТК   26 165 90 135 300 90 780 0 0 10 0 13 0 0 3 0 

Мамандану пәндері -   Трансформаторларды жобалау, өндіру және кепілдік жөндеуі 

Электр 

машиналар

ы және 

аппараттар  

БП ТК Электр 

машиналары мен 

трансформаторлар 

5 30 8/7 30 60 15 емт 150 
  

5 
      

БП ТК Апаттық режимдер 
5 30 15 30 60 15 емт 150 

    
5 

    

БП ТК Электр  

аппараттары 4 30 15 15 45 15 емт 120 
    

4 
    

Күштік 

трансформа

БП ТК Электроника 

негіздері 5 30 8/7 30 60 15 емт 150 
  

5 
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торлар 

автоматикас

ының 

техникалық 

құралдары 

 Электрмен 

жарықтандыру 

жабдықтары 

4 30 15 15 45 15 емт 120     4     

БП ТК Автоматты басқару 

негіздері 3 15 15 15 30 15 емт 90 
       

3 
 

    БП циклі 

бойынша 

барлығы   

112 330 180 255 585 180 3360 4 14 18 30 13 30 0 3 0 

  КП 

ЖК 

  
22 60 30 60 120 30 660 0 0 0 0 5 0 5 0 12 

 Өндірістік 

үдерістердің 

энергия 

үнемдеуі  

КП ЖК Электрмен 

жабдықтау 

жүйелерінің 

сенімділігі 

5 30 15 30 60 15 емт 150 
    

5 
    

КП ЖК Дәстүрлі емес және 

жаңартылатын 

энергия көздері 
5 30 15 30 60 15 емт 150 

      
5 

  

КП ЖК Диплом алдындағы 

практика 12 
    

Диф.с

ынақ 
360 

        
12 

Мамандану пәндері-өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр жабдықтарын пайдалану және жөндеу   

Энергетика

лық 

объектілер

ді 

техникалы

қ 

жарақтанд

ыру 

 

КП, ТК Электр 

энергетикасы 
5 30 15 30 60 15 емт 150 

    
5 

    

КП, ТК Электр желілері 

мен жүйелері 5 30 15 30 60 15 емт 150 
    

5 
    

КП, ТК Электр 

станциялары мен 

қосалқы 

5 30 15 30 60 15 емт 150 
      

5 
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станциялар 

КП, ТК Электр қамту 

жүйесіндегі релелік 

қорғаныс және 

автоматика 

5 30 15 30 60 15 емт 150 
       

5 
 

Электр 

жабдықтары

н жобалау, 

жөндеу 

және 

пайдалану 

КП, ТК Электр 

жабдықтарын 

монтаждау, 

пайдалану және 

баптау 

5 30 15 30 60 15 емт 150 
      

5 
  

КП, ТК Жоғары вольтты 

жабдықтардың 

сандық 

диагностикасы 

5 30 15 30 60 15 емт 150 
      

5 
  

КП, ТК Электр 

жабдықтарын 

жөндеу 
4 30 15 15 45 

15 емт. 

к.жұм

ыс 

120 
       

4 
 

КП, ТК Өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды 

электрмен 

жабдықтауды 

жобалау 

4 30 15 15 45 15 емт 120 
       

4 
 

Мамандану пәндері – Трансформаторларды жобалау, өндірісі және кепілдік жөндеуі   

Трансформа

торлық 

қосалқы 

станциялард

ы 

техникалық 

жарақтанды

КП ТК Күштік 

трансформаторл

ар өндірісі 

5 30 15 30 60 15 емт 150 
    

5   
  

КП ТК Электр берілісі 

желілерінің 

электр 

жабдықтары   

5 30 15 30 60 15 емт 150 
    

5   
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ру  КП ТК Электр қосалқы 

станциялары 5 30 15 30 60 15 емт 150 
      

5 
  

КП ТК Күштік 

трансформаторла

рдың релелік 

қорғанысы және   

автоматика   

5 30 15 30 60 15 емт 150 
       

5 
 

Күштік 

трансформа

торларды 

 жобалау, 

жөндеу 

және 

пайдалану 

КП ТК Күштік 

трансформаторд

ы құрастыру, 

реттеу және 

пайдалану 

5 30 15 30 60 15 емт 150 
      

5 
  

КП ТК Жоғары 

вольттық  

трансформаторл

ар 

диагностикасы 

5 30 15 30 60 15 емт 150 
      

5 
  

КП ТК Күштік 

трансформаторла

рды  жөндеу 

4 30 15 15 45 15 емт 120 
       

4 
 

КП ТК Күштік 

трансформаторла

рды  жобалау 

4 30 15 15 45 15 емт 120 
       

4 
 

 КП ТК  38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 10 0 15 13 0 

   КП циклі 

бойынша 

барлығы 
60 300 150 270 570 150 1800 0 0 0 0 15 0 20 13 12 

    Қорытынды 

аттестаттау 
12 

     
360 

        
12 

    Барлығы 240 870 750 795 1725 510 7200 30 30 30 30 30 30 20 16 12 
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Кредиттер көлемінің жиынтық кестесі 

Семестр Триместр Тоқсан ЖББП, 

МК 

ЖББП, 

ЖК 

БП, 

ЖК 

БП, ТК  КП, 

ЖК 

КП, ТК ҚА Барлығы Ұзақтығы (с.і. сессия, 

демалыссыз), апта 

1     21 5 4         30 18 

2     16   13+1 

пр 

        30 19 

3     12   8 10       30 18 

4        30 пр        30 30 

5      2    13 5 10   30 18 

6         30 пр      30 30 

  7,1           5 15   20 10 

    7,2       3   13   16 11 

8             12 пр   12 24 19 

Барлығы 51 5 86 26 22 38 12 240 173 

 

 

Шектеулі күнтізбе (үлгілік) 

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7,1 трим 7,2 тоқсан 8 сем Барлығы  

Семестрдің 

басталуы 

01.09.20ж. 18.01.21ж. 01.09.21ж. 27.12.21ж. 05.09.22ж. 03.01.23ж. 04.09.23ж. 20.11.23ж. 12.02.24ж.   

Теориялық 

оқу 

30 кр 29 кр 30 кр  30 кр  20 кр 16 кр   155 кр 

15 апта 15 апта 15 апта  15 апта  10 апта 8 апта   78 апта 

Сессия 3апта 3 апта 3апта  3 апта    3апта   15 апта 

Кәсіптік 

практика 

  1 кр   30 кр   30 кр     12 кр 73 кр 

  1 апта   30 апта   30 апта     12 апта 73 апта 

Қорытынды 

аттестаттау 

                12 кр 12 кр 

                7 апта 7 апта 

 Семестр  

соңы 

31.12.20ж. 28.05.21ж. 14.01.22ж. 22.07.22ж. 20.01.22ж. 28.07.23ж. 10.11.23ж. 02.02.24ж. 21.06.24ж.  

Демалыстар 2 апта 13 апта 2 апта 5 апта 2 апта 5 апта 1 апта 1 апта   31 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр     24 кр 204 кр 

20 апта 32 апта 20 апта 32 апта 20 апта 32 апта     19 апта 175 апта 



53 

Триместр             20 кр     20 кр 

            11 апта     11 апта 

Тоқсан               16 кр   16 кр 

              12 апта   12 апта 

Оқу жылы 60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240 кр 

52 апта 52 апта 52 апта 42 апта 198 апта 

 


