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1. Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

1.1 Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

«Көлікті пайдалану, жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» білім беру бағдарламасы (БББ) тасымалдауды ұйымдастыру, 

қозғалысты, көлікті пайдалану саласының бакалаврын теориялық және практикалық терең дайындауға бағытталған. 

           Білім беру бағдарламасының мақсаты тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалысты, көлікті пайдалану саласының бакалаврын 

теориялық және практикалық терең дайындауға бағытталған болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттерін қалыптастыру 

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

1. Инновациялық білім ортасын құру; 

2. Қазіргі талаптарға және өндіріс талаптарына сай келетін білім деңгейін қамтамасыз ету; 

3. Кадрлар потенциалын дамыту; 

4. Шет тілдерін оқудың әртүрлі курстарына міндетті түрде қатынасу арқылы ПОҚ құрамының тілдік дайындығын күшейту; 

5. Оқу үрдісінде көлік секторының жұмыс берушілерінің қатынасын ұлғайту; 

6. Оқушылар мен ПОҚ-ның ғылыми жобалар және академиялық алмасу бағытында университеттің жақын және алыс шетел ЖОО 

қатынасын көбейту. 

 

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

Білім беру бағдарламасы Дублиндік дескрипторлармен және Еуропалық біліктілік шеңберімен үйлестірілген Ұлттық біліктілік 

шеңберіне сәйкес әзірленген, еңбек нарығының талаптарын және жұмыс берушілердің қажеттіліктерін ескереді. Білім беру бағдарламасы 

логистика сұлбаларына сәйкес жолаушылар мен жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдауды ұйымдастыру бойынша кәсіпорын және 

оның бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыруды және басшылықты қамтамасыз етуге қабілетті қызмет көрсету саласындағы 

бакалаврларын дайындайды. 

 «Көлікті пайдалану, жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» білім беру бағдарламасы пәндерді оқу үшін модульдік 

жүйе негізінде құрастырылған және жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерді қалыптастыратын 21 модульден тұрады. 

«Көлікті пайдалану, жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» білім беру бағдарламасының жалпы білім беру, 

базалық және кәсіптендіру пәндердің циклі келесі модульдерді қамтиды: 

- жалпы білім беру пәндері; 

- кәсіби коммуникативті; 

- жаратылыстану-ғылыми пәндері; 

- экономика және меаптажмент;  

- техникалық сызба; 

- жалпы техникалық пәндер; 

- жол қозғалысының қауіпсіздігі және ұйымдастыру; 

- механика; 
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- жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру; 

- автомобиль көлігі; 

- теміржол көлігінде жол қозғалысы мен қауіпсіздігін ұйымдастыру; 

- темір жол көлігінің жылжымалы құрамы; 

- көлік жұмысын басқаруды ұйымдастыру; 

- автомобильдерді техникалық пайдалану; 

- көлік ағымы; 

- ұйымдастырушылық және логистикалық; 

- темір жол жылжымалы құрамын пайдалану; 

- теміржол көлігінде қызмет көрсету. 

Бакалавриатта оқу мерзімі академиялық кредиттердің көлемі бойынша анықталады. Академиялық кредиттердің белгілі бір мөлшерін 

игеру және бакалавриат дәрежесін алу үшін күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу кезінде жоғары білім берудің білім беру бағдарламасы 

толығымен меңгерілген болып саналады. 

Студенттің оқудың барлық түрлерін қоса алғанда, оқудың барлық кезеңінде 240 академиялық кредиттерді игеруі бакалавриат оқу 

бағдарламаларын аяқтаудың негізгі критерийі болып табылады. 

 

1.3 Біліктілік сипаттамасы 

Кәсіби қызмет саласы: 

- материалдық өндіріс саласы, оған жататындар – тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану саласындағы 

процестер мен заңдылықтарды зерттеу мен байланысты кешенді сұрақтарды шешуге бағытталған құралдардың, тәсілдердің және адамзат 

іс-әрекеті әдістерінің жиынтығы; 

- логистикалық принциптерге негізделген тасымалдау процесін және көлік түрлерінің өзара байланысын ұйымдастыру, сонымен бірге 

нарықтық экономика жағдайында көлікті пайдалану тиімділігін жоғарылату бағытында зерттеу саласы. 

Кәсіби қызмет нысандары: мемлекеттік, региондық және жергілікті деңгейдегі көлік пен оның қозғалыс қауіпсіздігін қамту 

саласындағы уәкілетті органдары, көлік кәсіпорындары және бөлімшелері, сонымен бірге көлік-логистикалық және көлік-экспедициялық 

компаниялар. 

Түлектердің кәсіби қызметінің типтік міндеті болып табылатындар:  

- көлікте басқару логистикалық жүйелерін жетілдіру бойынша шараларды жасау; 

- өндіріс процестерін іс жүзіне асыру үшін көлік техникасын, жабдықтарды және басқа құралдарды таңдау және тиімді пайдалану; 

- жобаның мақсатын қалыптастыру, көліктің міндеттерін шешу, мақсатқа жету критерийлары мен көрсеткіштері, олардың өзара 

байланыстарының құрамын тұрғызу; 

- маркетинг пен меаптажменттің заманауи әдістерін қолдану негізінде жүктер мен жолаушыларды, багаж бен поштаны жеткізудің әр 

түрлі көліктік-технологиялық жүйелерін ұйымдастыру және іс жүзіне асыру; 

- көлікті пайдалану және тасымалдау мен қозғалысты ұйымдастыру саласында басқару әдістерін жобалау бойынша жұмыстарды 
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ұйымдастыру; 

- жол қозғалысын ұйымдастыру және оның қауіпсіздігін қамту; 

- көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

6В11301 - «Көлікті пайдалану, жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» бакалаврлары кәсіптік іс-әректшіліктің келесі 

түрлерін орындай алады: 

- ұйымдастыру-технологиялық;  

- өндірістік-басқару; 

- есептеу-жобалау; 

- сервистік-пайдалану. 

Ұйымдастыру-технологиялық іс-әрекетшілігі: 

- басқару әдістерін жобалау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; 

- әртүрлі жағдайларда қозғалыстың қауіпсіздігін қамту; 

- орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру, әртүрлі пікірлерді ескеріп басқару шешімдерін қабылдау; 

- жобалаудың және оптималды шешімдердің жан-жақты түрлерін (бағасын, сапасын, орындалу мерзімін және қауіпсіздігін) 

анықтағанда әртүрлі талаптарды ескеріп келісілген шешімдер; 

- көлік құралдарын және жүйелерін пайдалану. 

Өндірістік-басқару іс-әрекетшілігі: 

- көлікті пайдалану және тасымалдау мен қозғалысты ұйымдастыру саласындағы өндірістік және өндірістік емес шығындарды 

бағалау; 

- қозғалыс қауіпсіздігін қамту бойынша өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалау; 

- жүкті, жолаушыларды, багажды, поштаны жеткізудің көліктік-технологиялық жүйелерін құрастыруын және олардың жұмысын 

басқаруының өндірістік және өндірістік емес шығындарын бағалау. 

Есептеу-жобалау іс-әрекетшілігі: 

- көлік кәсіпорындарының, тасымалдау және қозғалысты ұйымдасыру жүйелерін даму жоспарларын жасау; 

- жобаның мақсаттары мен міндеттерін анықтау, олардың өзара байланысының құрылымын тұрғызғанда әртүрлі факторларды ескеру 

және сұрақтарды шешудің приоритетті бағыттарын айқындау; 

- проблемаларды шешу нұсқаларын жасап талдау, салдарларын болжау, жоспарлау және жобаларды іс жүзіне асыру; 

- көлік кәсіпорындарының, қозғалысты ұйымдастыру жүйелерін дамыту жоспарларын жасау; 

- тасымалдауларды, қозғалысты және көлікті пайдалануын ұйымдастыру бойынша қызметтерді ұсынғанда ақпараттық 

технологияларын пайдалану. 

Сервистік-пайдалану іс-әрекетшілігі: 

- жүктерді және жолаушылардың жүк-бағаждарын рәсімдеу бойынша қызмет көрсету технологиясын жасау және іс жүзіне асыру; 

- көлікте жарнама-ақпараттық әрекетшілікті қамту; 

- тасымалдау процесінің қауіпсіздігін қамту үшін көліктегі техникалық құрылғылар мен құрылымдарды қалыпты күйде ұстау; 
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2. Оқыту нәтижелері (негізгі құзыреттіліктер). 

 

6В11301 – «Көлікті пайдалану, жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» білім беру бағдарламасының түлегі келесі негізгі 

құзыреттерге ие: 

- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасауға қабылеттілік. Қазіргі алуан 

түрлі қоғамдарға бейімділік қабылеті болуы керек, сыни ойлауға және дене тәрбиесін жетілдіруге, Қазақстанның тарихи және 

экономикалық дамуын терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстаным көрсету қабылеті (N 1). 

- әлеуметтік гуманитарлық пәндердің білімдері негізінде тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қатынастарды бағалай білу қабілеті; 

нақты ғылымдарды зерттеу және олардың әдістемелерін қолдана білу қабілеті; жеке тұлғалық және кәсіби бәсекелеске дайындыған көрсете 

білу; Қазақстанның қоғамдық құқықтық, этикалық нормаларына және қоғамдық, іскерлік, мәдени нормаларын пайдалана білу қабілеті      

(N 2). 

- ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланып, кәсіптік 

қызметінің негізгі стандартты есептерін шығара білу, жараталыстану – ғылыми және жалпы техникалық пәндердің негізгі заңдарын 

кәсіптік қызметінде пайдалана білу қабілеті (N 3). 

- тасымалды ұйымдастыру, қозғалыс қауіпсіздігі, еңбек жағдайлары, экология сұрақтары сияқты көлік қызметінде қолданылатын 

заңнамалық актілер мен нормативтерді қолдана білу және көліктік инфраструктураның әртүрлі нысандарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

талаптарын білу (N 4). 

- көлік нысандарында тиімді коммерциялық қызметті ұйымдастыра білу, клиенттермен жұмыстың рационалды түрлерін енгізу, 

технико-экономикалық талдау жүргізу, орындалған жұмыстың циклін қысқарту жолдарын іздеу қабілеті (N 5). 

- қалалар мен аймақтардың көліктік қызметтерін жоспарлауды және ұйымдастыра білу, жолаушылар және жүк тасымалында біртұтас 

көлік жүйесін құрайтын көлік түрлерінің рационалды қарым-қатынасын ұйымдастыра білу қабілеті (N 6). 

- жолаушылар және жүк тасымалында логистикалық делдалдардың қарым-қатынасын рационалды ұйымдастыру, көлік-логистикалық 

қызметтің сапасын жоғарылату жолдарын іздеу, тауар нарығының және тарату арналарының инфраструктурасын дамыту қабілеті (N 7). 

- көлік жүйелерінің жұмыс нәтижелерінің көрсеткіштерін және басқа да техникалық мәліметтерді, ақпараттарды зерттеу және талдау 

қабілеті, заманауи ақпараттық компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктерін нақты уақыт режимінде тасымалдауды басқаруға пайдалану 

қабілеті (N 8). 

- ақпараттық қызмет көрсету, өндірісті ұйымдастыру, тасымал жұмыстарын басқару, метрологиялық қамтамасыз ету және техникалық 

бақылау салаларында ғылыми-техникалық жобалау жұмыстарынын жүргізу қабілеті  (N 9). 

 

 

 

 

 



8 
 

3. Пәндердің сипаттамасы 

№ Пән атауы Пәннің қысқаша мазмұны 
 

Кредит 

саны 

Қалыптастыру құзыреттілігі 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 

1 Қазақстанның 

қазіргі заманғы  

тарихы 

Ұлттық тарихты зерттеудің тұжырымдамалық 

негіздері. Қазақ мемлекеттілігінің бастауы мен 

сабақтастығы: антикалық, орта ғасырлар және 

жаңа уақыт. Мемлекеттің саяси, әлеуметтік-

экономикалық және мәдени даму үлгісі. 

«Қазақстан Республикасында тарихи сана 

қалыптастыру тұжырымдамасы». Әлемдік-

тарихи үдерістер контексіндегі қазіргі 

Қазақстанның тарихы. Заманауи Қазақстан 

тарихын дәуірлеу. Қазақстанның қазіргі заманғы 

тарихының тарихи дереккөздері және 

тарихнамасы. 

5 + +        

2 Философия Философияның тарихи даму кезеңдерін зерттеу; 

қазақ халқының қайталанбас философиялық 

дүниетанымымен таныстыру; философияның 

негізгі бөлімдері мен даму ағымдарын, оның 

рационалдылығының формаларының 

трансформацияларын қарастыру; ғылыми 

танымның қазіргі заманғы әдістері туралы 

білімді игеру; болашақ мамандардың бойында 

философиялық-көзқарастық және әдістемелік 

мәдениет негіздерін қалыптастыру, болашақ 

маманның қазіргі  заманда көзқарастық және 

рухани бағдарға иеленуге ықпал ету. 

5 + +        

3 Бизнес негіздері Бизнес түсінігі, даму тарихы. Орта, шағын 

бизнесті ұйымдастыру. Ірі бизнесті 

ұйымдастыру. Венчурлік бизнесті ұйымдастыру. 

Бизнес түрлерін жіктеу. Бизнесті жүргізу 

нысандары. Бизнес субьектілерін тіркеу тәртібі. 

5  +   +     
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Кәсіпорынның банкроттығы және таратылуы. 

Бизнес инфрақұрылымын құрудың обьективті 

қажеттілігі. Бизнестегі персоналды басқару және 

іскерлік этика бизнес инфрақұрылымының 

элементтері. Бизнестегі менеджменттің негізгі 

принциптері. Бизнес жоспарлау негіздері. 
4 Шет тілі Шет тілін жалпы білім беретін пәннің пәні 

ретінде оқыту, осы облыстардың жоғары оқу 

орындарында әлеуметтілік-тілдік қарым-

қатынасқа қабілетті және басқа да мәдениеттер 

мен ұлттар өкілдерімен табысты 

ынтымақтастыққа қабілетті тілдік тұлғаны 

қалыптастыру көзделеді. 

10 + +        

5 Қазақ/Орыс тілі 

 

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. 

10 + +        

Успешное овладение видами речевой 

деятельности в соответствии с уровневой 

подготовкой. Формирование и 

совершенствование навыков владения языкомв 

различных ситуациях бытового, социально-

культурного, профессионального общения. 

Формирование навыков продуцирования устной 

и письменнойречи в соответствии с 

коммуникативной целью и 

профессиональнойсферой общения. Развитие 

форм продуктивного речепроизводства на 
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русском языке, что способствует активизации 

самостоятельной работы студентов 
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 

білімнің 

(әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) 

модулі 

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 шынықтыру Дене тәрбиесі әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

циклына кіреді және міндетті компонент болып 

табылады. Жеңіл атлетика, жүгіру техникасы, 

төменгі старт, старттық жүгіру, қашықтыққа 

жүгіру, аяқтау. Студенттердің кросстық 

дайындығы, жүгіріп келіп ұзындыққа секіру, 

гимнастика, акробатика, спорттық ойындар, 

волейбол, баскетбол, қол добы, қазақ ұлттық 

ойыны, «Аңшылар» , «бәйге». Президенттік 

тест. 

8 + +        

9 Кәсіби шет тілі Мамандық бойынша болашақ мамандықтың 

ерекшеліктерімен белгіленетін студенттердің 
5 

+ +        
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шет тілін үйренудегі қажеттілігін есепке алуға 

негізделген кәсіптік-бағдарлы оқыту, қосымша 

кәсіби білім алу, лексикалық минимум алу, 

терминологияны оқу, студенттерді ғылыми 

мақалалар мен жарияланымдарды өз бетінше 

оқуға дайындау, кәсіби тілде қарым –қатынас 

жасау. 
10 Кәсіби орыс/ қазақ 

тілі  

Профессионализация достигается отбором 

специальной лексики, способствующей более 

глубокому  осмыслению и закреплению 

терминологии, выработке навыков употребления 

конструкций, характерных для научного стиля 

речи. Особое внимание уделено заданиям по 

развитию форм продуктивного 

речепроизводства на русском языке, что 

способствует активизации самостоятельной 

работы студентов, изучению теоретических 

сведений в профессиональной разговорной, 

научной и деловой речи. 
5 

+ +        

Кәсіп саласы бойынша сөйлеу деңгейлерін 

кеңейту; терминдерді пайдаланып, кез-келген 

жағдаятта еркін сөйлесу; өз ойын дұрыс, жүйелі 

айта алатын дәрежеге жеткізу; естумен 

қабылдаған мәліметті қорытуға, мәтін, өз 

мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми 

зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты ала білу 

дағдысын қалыптастыру,іс қағаздарын сауатты 

толтыру, ғылыми жұмыстарды мемлекеттік 

тілде қорғау деңгейлерін кеңейту. 
11 Математика Сызықтық алгебра және аналитикалық 

геометрия элементтері. Математикалық талдауға 

кіріспе. Бір айналмалы функцияны 

дифференциялық есептеу. Бір айнымалы 

функцияны интегралдық есептеу. Кешенді 

4 

 + +       
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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. 
12 Физика Үдемелі қозғалыстың кинематикасы. 

Айналмалы қозғалыс кинематикасы. Үдемелі 

қозғалыс динамикасы. Айналмалы қозғалыс 

динамикасы. Жұмыс, қуат және энергия. 

Гидродинамика. Тербеліс қозғалысы. 

Толқындар. Молекулалық физика. Идеал газдың 

МКТ негізгі теңдеуі. Максвеллдің таралу заңы. 

Больцманның таралу заңы. Құбылыс көшіру. 

Нақты газдар. Термодинамика заңдары. 

Циклдар. Жылу қозғалтқыштары. Капиллярлы 

құбылыстар. Электростатика. Тұрақты электр 

тогы. 

5 

 + +       

13 Химия Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. 

Химиялық заттардың қазіргі номенклатурасы. 

Атомдық-молекулалық ілім. Заттың құрылымы. 

Атом және атом ядросының құрылысы. 

Бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі. Д. И. 

Менделеевтің периодтық заңы және химиялық 

элементтердің периодтық жүйесі. Химиялық 

байланыс және заттың құрылымдық 

ұйымдасуының әр түрлі деңгейлері. Дисперсті 

жүйелер. Ерітінділердің негізгі сипаттамалары. 

4 

 + +       

14 Кәсіпорын 

экономикасы 

Кәсіпорын –экономиканың негізгі буыны. 

Ұйымның өндірістік және ұйымдық құрылымы. 

Өндіріс түрлері және өндірістік үрдісті 

ұйымдастыру. Кәсіпорынның даму стратегиясы. 

Өндіріс шығындары және өнімнің ұзындық 

5 

 +   +     
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құны. Кәсіпорынның баға саясаты. Өнімнің 

сапасы және кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігі. Ұйымның инновациялық және 

инвестициялық қызметі.Кәсіпорынның 

шаруашылық қызметінің тиімділігін бағалау. 
15 Өндірістік 

менеджмент 

Өндірістік менеджменттің мәні. Өндірістік 

менеджменттің негізгі функциялары. Өндірістік 

менеджменттің ғылым ретіндегі эволюциясының 

кезеңдері. Басқару циклінің құрылымы. 

Кәсіпорын мен ұйымның мәні. Заңды тұлға 

ретінде ұйым және кәсіпорын. Кәсіпорынның 

ішкі және сыртқы ортасы. Өндірістік процесс 

және оның кәсіпорында жіктелуі. Өнім 

сапасының стандарттары. Өнімнің сапасын 

бағалау әдістемесі. Шығарылатын өнімнің ақауы 

және оны бағалау және есепке алу тәсілдері. 

5 

 +   +     

16 Сызба 

геометриясы және 

инженерлік 

графика 

Нүктенің проекциясы. Бірыңғай конструкторлық 

құжаттар жүйесі туралы түсінік (БКҚЖ). 

Формат. Масштаб. Сызық түрлері. Сызба 

шрифті (қарпі). Аксонометриялық проекциялар. 

Түзудің проекциясы. Жазықтықтың 

проекциялары. Проекция жазықтығын 

алмастыру әдісі. 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 

 + +       

17 Теориялық 

механика 

Статиканың негіздері, ұғымдары, аксиомалары. 

Күштердің жазықтағы және кеңістіктегі тепе-

теңдік шарттары. Нүкте  қозғалысын 

аналиткалық зерттеу. Қатты дененің жазық 

параллель қозғалысының математикалық 

теңдеулері. Жұқа қабырғалы қабықшаларды 

5  + +       
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және қалың қабырғалы құбырларды есептеу. 

Ығысу, бұралу. Иілу деформациялары. Күрделі 

қарсыласу.талдау негіздері. Тісті берілістер. 
18 Материалтану 

және 

конструкциялық 

материалдар 

технологиясы 

Материалдардың құрылысы мен қасиеттері, 

дайындамалардың қалып түзуі мен машиналар 

бөлшектерінің негізгі технологиялық тәсілдері 

туралы білім беру, қазіргі кезеңдегі өндіріс 

мүмкіншіліктерімен, конструкциялық 

материалдарды алудың, өңдеудің және 

беріктендірудің әртүрлі технологиялық әдістерін 

жетілдіру және даму келешегімен таныстыру. 

Құрылғы материалдар және темір қорытпалары. 

Металдарды термиялық өңдеу. Металдарды 

химия-термиялық өңдеу және металл емес 

материалдар. 

5  + +       

19 Жол қозғалысының 

ережелері 

Қазақстан Республикасының Жол қозғалысы 

ережелері. Жол белгілері және жол белгілері. 

Жол-көлік оқиғалары кезінде алғашқы 

медициналық көмек көрсету ережесі. Жол 

қозғалысы туралы жүйелі түсінік. Жол 

қозғалысы Ережелері және жол қозғалысы 

бойынша халықаралық конвенциялар. 

5 
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20 Жол қозғалысын 

ұйымдастыру 

Жол қозғалысын ұйымдастыру. Көлік және жаяу 

жүргіншілер ағынының сипаттамалары. 

Қозғалысты зерттеудің заманауи әдістері. Жол 

қозғалысын ұйымдастырудың негізгі бағыттары 

мен тәсілдері. Көше-жол желісінің жекелеген 

элементтерінде қозғалысты 

5 
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21 Автомобиль 

көлігіндегі 

қозғалыс 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

Әртүрлі жол жағдайындағы қозғалыс 

қауіпсіздігін бағалау әдістері. Көлік 

қозғалысының түзімі және жол элементтерінің 

параметрлері. Жайдақта, көтерулерде және 

ылдиларда қозғалыс қауіпсіздігін жоғарылату. 

Бұл деңгейдегі қиылыстардағы қозғалыс 
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қауіпсіздігін жоғарылату. Жол қозғалысының 

қауіпсіздігі бойынша автомобиль жолдарының 

көлденең пішініне қойылатын талаптар. Жол 

табындарының жай-күйіне қойылатын талаптар.  
22 ЖКО сараптау Жол көлік оқиғалары. Жол қозғалысының 

параметрлерін зерттеу. Жол жағдайы және оның 

өзгеруі. Қауіпті және Апатты жағдай. 

ЖКО фазалары. ЖКО себептері мен 

жағдайларын қызметтік тексеру. ЖКО сот 

автотехникалық сараптамасы. Сараптауды оның 

қатысушыларының құрамы бойынша және 

өткізу кезектілігі бойынша жіктеу. 
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23 Материалдар 

кедергісі 

Созылу және сығу деформациялары. 

Статикалық анықталмайтын жүйелер. 

Кернеулi күй. Жазық геометриялық қималардың 

мiнездемелерi. Материалдар және 

конструкциялар элементтері механикасының 

негіздерін, тетіктердің, машиналардың және 

аспаптардың жұмыс істеу қабілетін есептеудің 

және жобалаудың жалпы жолдарын меңгеру. 

5 
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24 Сұйық және газ 

механикасы 

Сұйықтың физикалық қасиеттерi. 

Гидростатикалық қысым. Қысымдардың түрi 

және олардың өлшемi. Гидростатиканың негiзгi 

заңы. Сұйықтың тепе-теңдiгiнiң теңдеуi. 

Өлшейтiн қысымдардың құралдарының 

құрылымы. Паскаля және оның практикалық 

қолдануы заңы. 

Архимедтiң заңы. Гидродинамиканың негiзгi 

ұғымдары. Сұйықтың қозғалысының теңдеуi. 

Бернулли теңдеу. Сұйықтың қозғалысының 

тәртiптерi. 

5 
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25 Жүктану Жүк туралы негізгі түсініктер. Жүктердің 

жіктелуі. Жүктердің физико-химиялық және 

көлемдік-массалық сипаттамалары. Таралы-
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қорапты және дара жүктер. Үйілмелі және 

төгілген жүктер. Құйылмалы жүктер. Сусымалы 

және кесекті жүктер. Қауіпті жүктерді 

тасымалдау. Ауыр салмақты және ұзын өлшемді 

жүктер. Орман материалдары. Дәнді дақыл және 

одан өңделген азық түліктер. Жүк тасымалын 

ұйымдастыру, жоспарлау және басқару. 
26 Тиеу-түсіру 

жұмыстарының 

технологиясы және 

механизациясы 

Тиеу-түсіру жұмыстарын және қойма 

операцияларын механикаландыру және 

технологиясының негізі; Тиеп-түсіру 

машиналары мен жабдықтары; Жүктерді тиеу-

түсірудегі технологиясы және механикалары; 

Тараланған-дара жүктерді тиеп-түсіру 

жұмыстарының технологиясы және 

механикалары; Сусымалы-кесекті жүктерді 

тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы мен 

механикаландырылуы; Орманды-ағаш  жүктерді 

тиеп-түсіру  жұмыстарының технологиясы; 

Дәнді-дақылды, көкөністі тиеп-түсіру 

жұмыстарының технологиясы және 

механикалары; Сұйық жүктерді құйып-төгу 

технологиясы, механикалары, қоймалары. 
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27 Біртұтас көлік 

жүйесі 

Бірыңғай көлік жүйесінің мәні, негізгі ұғымдары 

және анықтамасы. Көліктік қамтамасыз ету және 

көлікті басқару жүйесі. 

Көліктің әртүрлі түрлеріндегі экономикалық 

көрсеткіштер және олардың ерекшеліктері 

тораптардағы көліктің әртүрлі түрлерінің 

техникалық және технологиялық өзара іс-

қимылы. Көліктің әртүрлі түрлерінің тиімділігін 

арттыру жолдары. Қазақстан Республикасы мен 

ТМД басқа да елдерінің көлік жүйелерін 

кешенді дамытудың жай-күйі мен негізгі 

бағыттары, Еураэс 
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28 Жылу 

техникасының 

негіздері және 

іштен жану 

қозғалтқыштары 

ның теориясы 

4 және 2 тактілі қозғалтқыштағы газ алмасу 

үдерісі. Цилиндрде шығару және зарядтау 

процесстерінің соңындағы, енгізу  

органдарының  алдындағы  жұмыстық  дененің  

параметрлері. Сығымдау  процесінің  маңызы. 

Нақты  циклдағы   сығымдау  процесінің  

термодинамикалық  циклдағы сығымдау 

процесінен ерекшелігі. Әртүрлі 

қозғалтқыштардағы сығымдау дәрежесінің 

мөлшері. 
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29 Автомобильдер  

құрылысы 

Автомобильдің жіктелуі және жалпы құрылымы. 

Қозғалтқыш. Ішкі жану қозғалтқышының жалпы 

құрылымы және жұмыс циклі. Қисық-шатунды 

және газ тарату механизмдері. Салқындату 

жүйесі. Майлау жүйесі. Қоректену жүйесі. 

Электр жабдықтары. Оталдыру жүйесі. Жүріс 

бөлігі және рульдік басқару. 
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30 Автопайдалану 

материалдары 

Отындардың және арнайы майлардың 

қолданылуы, жіктелуі және талаптары, отындар, 

майлар және арнайы сұйықтықтардың қасиеттері 

және олардың қолданылатын агрегаттарға және 

түйіндер параметрлеріне әсері, техниканың 

соңғы жетістіктеріне байланысты отындар, 

майлар және арнайы сұйықтықтардың 

сапасының әрі қарай жақсартудың жолдары. 
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31 Темір жол 

көлігіндегі 

қауіпсіздік 

ережелері 

Темір жол көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігін 

мемлекеттік реттеу мен басқаруды реттейтін 

заңнамалық және нормативтік-құқықтық 

актілер. Темір жол көлігіндегі қозғалыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі. Теміржол 

көлігі кәсіпорындарының жол кешенін 

пайдаланудың және қызмет көрсетудің қауіпсіз 

режимі. Темір жол көлігі кәсіпорындарының 

локомотив-вагон кешенін пайдаланудың және 
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қызмет көрсетудің қауіпсіз режимі. 

32 Теміржол көлігінде 

диспетчерлік 

қызметті 

ұйымдастыру 

Поездар қозғалысын диспетчерлік басқару 

жүйелері. Поездар қозғалысын реттеу жүйесінің 

элементтері; аралық жүйелер; бағыттамалар мен 

сигналдарды электрлік орталықтандыру, 

диспетчерлік орталықтандыру, Поездар 

қозғалысын диспетчерлік бақылау және 

техникалық диагностика жүйесі, поездық 

диспетчерлік байланыс жүйесі. 
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33 Теміржол көлігінде 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

Темір жолдардың пойыздар мен маневрлеріндегі 

қозғалыс қауіпсіздігі тұжырымдамасы. 

Терминдер мен анықтамалар, қозғалыс 

қауіпсіздігінің жалпы шарттары. Соңғы бірнеше 

жыл ішінде теміржолдардағы пойыздар мен 

маневрлік жұмыстардың көрсеткіштері мен 

қауіпсіздігі. Жеке көрсеткіштер бойынша 

үрдістерді бағалау. Қауіпсіздік теориясының 

негіздері. Тасымалдау процесінің қауіпсіздігі. 

Тасымалдау үдерісінің көрсеткіштері мен 

сипаттамалары, тасымалдау процесінің 

қауіпсіздігі және жоғалу қаупі. 
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34 Темір жол қатынас 

жолының 

құрылысы және 

оны пайдалану 

Темір жол ұғымы. Жолдың негізгі 

элементтерінің тағайындалуы туралы жалпы 

түсінік. Рельстердің мақсаты және оларға 

қойылатын талаптар. Рельстердің пішіні мен 

өлшемдері. Түйіспесіз жолдың құрылысы. 

Түйіспесіз жол жұмысының ерекшеліктері және 

оның конструкциясына қойылатын жалпы 

талаптар. Түйіспесіз жол элементтеріне арнайы 

талаптар. Жолдың түзу және қисық 

учаскелерінде рельс жолтабанының құрылысы. 
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35 Техникалық 

механика 

Статика. Кинематика. Динамика Материалдар 

кедергімінің негізі.  Орнықтылық  Жүктеменің 
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динамикалық әсері. Дүркін жүктеме 

жағдайыдағы беріктік.Тетіктер теориясының 

негіздері. Беріліс тетіктерін жобалау. 
36 Машиналар мен  

механизмдер 

теориясы 

Механизм және машина, конструкция. 

Механизмдердің негізгі түрлерінің құрылысы, 

механизмдердің кинематикалық және 

динамикалық сипаттамалары. 

Механизмдердің күштік талдауы. 

Кинематикалық тізбектердің статикалық 

анықталу шарттары. Жазық механизмдер 

буындарының инерция күші. Кинематикалық 

жұптардағы реакцияларды анықтау. 

Механизмнің жетекші буынының күштік есебі. 

Механизмдердің қозғалысын зерттеу. 

Механизмге әсер ететін күштерді жіктеу 

5 

 + +       

37 Жүктің көліктік 

сипаттамалары 

Кіріспе. Жіктелуі және жүктердің қасиеті. 

Қорабы және орамы, жүктің маркіленуі. Дара 

жүктерді тасымалдау барысында тасымалдау 

құралдарына және тиеу-түсіру механизмдеріне 

қойылатын талаптар. Жүктерді орналастыруға 

және сақталуына қойылатын талаптар. Дара 

жүктерді жеткізудің тасымал технологиялық 

сұлбасы. 
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38 Көтерме көлік 

машиналары 

Жүктер, оларды қозғалыс құралына орналастыру 

және бекіту. Дара жүктерге арналған 

жүкқармағыш құралдар. Тиеу-түсіру 

жұмыстарын орындау амалдары. Тиеу-түсіру 

орындарында автомобильдердің кідіру уақыты. 

Тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастырудың 

негізгі пішіндері. Тиеу-түсіру машиналарының 

және құрылғыларының негізгі параметрлері. 

Тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландырудың 

жылжымалы құралдарының ойнақшылығы және 

тұрақтылығы. Жүкқармағыш құрылғылар. 
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Ленталы конвейер. 

39 Көлік жүйелерінің 

өзара әрекеттесуі 

Көлік түрлерінің өзара іс-қимыл түрлері. 

Көлік торабы. Көліктің әртүрлі түрлерінің 

түйіскен жері. Көлік тораптарындағы 

технологиялық өзара әрекеттесу. . Өтпелі ұғым 

Тасымалдарды маршруттау. Аралас 

тасымалдарды жетілдіру бағыттары. 
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40 Темір жол 

көлігіндегі жанар-

жағармай 

материалдары 

Қатты, сұйық және газ тәрізді отын. Темір 

жолдардың жылжымалы құрамында отынның 

әртүрлі түрлерінің қасиеті және қолданылуы. 

Темір жол көлігіндегі арнайы сұйықтықтар. 

Теміржол көлігіндегі отындар мен майлау 

материалдарының шығыс нормалары. 

3 

       + + 

41 Темір жол 

көлігіндегі 

энергетикалық 

қондырғылары 

Темір жол көлігінде қолданылатын 

энергетикалық қондырғыларының 

классификациясы, түрлері, белгіленулері және 

қысқаша сипаттамалары. Автомобиль, ауе, темір 

жол, су және труба құбыры көліктерінде 

энергетикалық қондырғыларын пайдалану 

ерекшелігіне және тиімділігіне байланысты 

таралулары. Іштен жану қозғалтқыштарының, 

газ турбиналық қозғалтқыштарының жіктелуі, 

жалпы құрылысы және жұмысы. 

Қозғалтқыштардың теориялық және нақты 

циклдары, индикаторлық және тиімділік 

көрсеткіштерін анықтау. 

5 

       + + 

42 Темір жол 

жылжымалы 

құрамының 

құрылысы 

Вагондар және вагондар шаруашылығы. 

Темір жолдарының жылжымалы құрамдары. 

Вагондар туралы жалпы мәліметтер. 

Вагондардың доңғалақтық жұптары. Буксалар 

және вагондарды рессорамен асуы. 

Вагондардың арбашықтары. Автоматты ілініс 

құрылғылары. Жүк вагондары. 
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Жолаушылардың вагондары. Автоматты 

тежеулер. Локомотивтер және локомотивтік 

шаруашылығы. Электровоздар. Тепл 
43 Жүк және 

коммерциялық 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

Кіріспе. Тасымалдау жұмысын ұйымдастырудың 

негізгі ережелері. Тиеу түсіру жұмыстары. 

Тасымалдау жұмысын автоматтандырылған 

басқару жүйелерін ақпаратпен қамтамасыз ету. 

Тасымалдау мен коммерциялық операцияларға 

арналған техникалық құралдар. Жүк стансалары. 

Темір жол стансаларындағы жүк және 

коммерциялық жұмыс шаруашылығының 

техникалық жарақтануы. Тасымалдауды 

жоспарлау және маршрут белгілеу. Жүкті  

тасымалдау  технологиясы. Жүкті тиеу және 

жөнелту операциялары. 
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44 Тасымалдауды 

ұйымдастыру және 

қозғалысты 

басқару 

Тасымалдауды ұйымдастыру негіздері. Жүк 

және жолаушылар ағынының сипаттамасы. 

Жылжымалы құрамның өнімділігі . Көліктік-

экспедициялық қызмет көрсету негіздері. 

Халықаралық автотасымалдауды ұйымдастыру 

негіздері. Жолдардың қиылыстары мен 

аралықтарында қозғалысты ұйымдастыру 

схемаларын әзірлеу. 
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45 Автомобиль 

көлігін техникалық 

пайдалану 

негіздері 

Көлік техникасының сенімділік теориясы. Көлік 

техникасының жұмыс қабілетін қамсыздандыру 

негізі. Көлік техникасын техникалық 

пайдаланудың нормативін анықтау әдісі. Көлік 

техникасының жұмыс қабілетін ақпараттық 

қамсыздандыру. Көлік техникасына техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу жүйесі. Көлік 

техникасының жұмыс қабілетін қамсыздандыру 

технологиялық процесінің жалпы сипаттамасы. 

Технологиялық жабдыққа техникалық қызмет 

көрсету және жөндеуді ұйымдастыру. 
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46 АКК базасын 

жөндеу және 

техникалық қызмет 

көрсетуді 

ұйымдастыру 

Көлік өндірісін жоспарлау және басқару. 

Жөндеу және қызмет көрсету 

кәсіпорындарының қағидаттары. Арнайы 

ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу және 

талдау. Техникалық қызмет көрсету 

кәсіпорындарын жобалау. Көлік өндірісін 

ұйымдастырудың жүйелік негіздері. Жаңа 

технологияларды жоспарлау, жасау және 

дамыту. 
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47 АКК жылжымалы 

құрамын 

пайдалану 

Технологиялық жабдыққа техникалық қызмет 

көрсету және жөндеуді ұйымдастыру. Көлік 

техникасының инженерлік-техникалық 

қызметінің құрылымы мен ресурсы. 

Инженерлік-техникалық қызмет персоналы және 

көлік техникасына ТҚ көрсетуді және жөндеуді 

басқаруда шешім қабылдау әдісі. Инженерлік-

техникалық қызметті басқаруды ұйымдастыру 

формасы мен әдісі. Көлік техникасына 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

сапасын басқару. Көлік техникасын техникалық 

жарату тиімділігін бағалаудың кешендік 

көрсеткіші. 
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48 Автомобиль 

жолдары 

Автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану 

сипаттамалары. Автомобиль жолының негізгі 

элементтері. Жер төсемін жобалау мен салудың 

негізгі принциптері. Жол киімі. Жол 

жамылғысының беріктігі және рұқсат етілетін 

жүктемелерді анықтау. Жергілікті жерде жол 

салу, трассалаудың жалпы принциптері. Жол 

құрылысын ұйымдастыру. Автомобиль 

жолдарын жайластыру және қозғалыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
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49 Көлік лектерінің 

сипаттамасы 

Көлік ағынының қарқындылығын анықтау. 

Көлік ағынының математикалық сипаттамасы. 
5 
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Көлік құралдарының арасындағы интервалды 

анықтау. Көлік ағынындағы көлік қозғалысының 

сипаттамасын анықтау. Жаяу жүргінші 

ағынының қарқындылығын анықтау. Қозғалыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басты 

талаптарды анықтау. Қозғалыс қауіпсіздігіне 

әсер ететін факторларды зерттеу. Жаяу жүргінші 

ағыны.Көше-жол желісінің өткізгіштік қабілеті. 

Жолдың өткізгіштік қабілеттілігін анықтау. 

Көше-жол желісі. 
50 Жолаушыларды 

автомобильмен 

тасымалдау 

Жолаушыларды тасымалдау ережесі және 

тасымалдауларды басқару. Жолаушылардың 

қозғалу мұқтаждығын зерттеу әдістері. 

Тасымалдауларды маршруттау. Технологиялық 

міндеттерді шешу. Маршрут желісінде және 

маршрутсыз автомобильдік тасымалдауларды 

ұйымдастыру. Тарифтерді анықтау және 

билеттік жүйені ұйымдастыру. Жолаушы 

көлігінің жұмысын бақылау және есепке алу.                                                                                                                                
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51 Автомобиль 

көлігінде жүк 

тасымалдауды 

ұйымдастыру 

Жүктік тасымалдау жүйесінің өндірістік 

құрылымын оқып білу: жолаушыларға 

тасымалдауына қарай қызмет көрсету, 

фукциялары, тұлғалар мен органдардың құқығы 

және міндеті, олардың әрекеттестік реті, 

міндеттерді дәлелдеу мен жекелеген 

қызметтердің көлік ұйымдарын басқару.                                                                                                                                  
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52 Көлік логистикасы Логистика жағдайындағы көлік. Логистика 

өндіріс үрдісі. Логистикадағы материалдық 

ағымдар. Көлік ағымдары мен көліктің тұрақты 

құрылғылары. Жылжымалы құрамдардың 

ағымы. Уақыт аралығында өзгертілетін көлік 

процесі. Тасымалдаудың технологиялық жүйесі 

мен оның сипаты. Жүк және жолаушы 

ағындарының сипаттамалары. Логистикалық 
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үрдісті ақпаратпен қамтамасыз ету. 

Логистикалық шығындар. Қозғалыс 

құрылымының эксплуатациялық  шарты. 

Автокөлік кәсіпорнының микрологистикалық 

жүйесі. 
53 Теміржол 

жылжымалы 

құрамын 

техникалық 

пайдалану 

негіздері 

Темір жол көлік техникасының жұмысқа 

қабілеттілігін қамтамасыз ету стратегиясы мен 

әдістері; көлік техникасын техникалық 

пайдалану нормативтері; қызмет көрсету 

құралдарының өнімділігі мен өткізу қабілетін 

қалыптастыру заңдылықтары; техникалық 

қызмет көрсетуді ұйымдастыру жүйесі, 

техникалық қызмет көрсетудің ұтымды 

технологиясы және темір жол көлік техникасына 

техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы 

жөндеудің кешенді көрсеткіштері. 
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54 Темір жол көлігін 

пайдалану 

Темір жол көлігіндегі құрылыстар мен 

құрылымдардың жұмысын ұйымдастыру. Темір 

жол көлігіндегі құрылыстар мен құрылымдарға 

қызмет көрсету ережелері. Жол 

шаруашылығының құрылыстары мен 

құрылымдарды, технологиялық 

электрбайланысты, сигнализацияның, темір жол 

көлігін орталықтандыру, және блоктау 

құрылымдарын техникалық пайдалану 

ережелері. Темір жолындағы жылжымалы 

құрамды техникалық пайдалану ережелері. 

Темір жол көлігінде поездтардың қозғалысын 

ұйымдастыру. 
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55 Темір жол 

станциялары мен 

түйіндер 

Станциялардың, тораптардың және олардың 

жекелеген элементтерінің құрылымы мен 

конструкциялары жұмыстың прогрессивті 

технологиясына сәйкес. Барлық типтегі 

станциялар мен тораптарды құру принциптері, 
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олардың құрылғыларын есептеу теориясы және 

жаңа техниканы есепке ала отырып, жаңа және 

қайта құрылатын станциялар мен тораптарды 

жобалаудың қазіргі заманғы әдістері, темір 

жолдарды пайдаланудың және көліктің басқа 

түрлерімен өзара әрекеттесудің оңтайлы 

әдістері. 
56 Темір жол 

көлігіндегі жол-

көлік оқиғаларын 

техникалық 

сараптау 

Жол қозғалысын ұйымдастыруды жақсартудағы 

және қауіпсіздігін арттырудағы сараптаманың 

рөлі. Темір жол көлігіндегі көлік оқиғалары. 

Теміржол станцияларының параметрлерін 

зерттеу. Сот сараптамалары мен қызметтік 

тергеу жүргізу туралы ережелер. Сараптама 

түрлері. Оқиғалар схемасы, құру әдістемесі, 

оқиға орнын қарау хаттамасы. 
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57 Темір жол 

көлігіндегі сервис 

Темір жол көлігіндегі сервистің маңызы және 

оның даму алғышарттары. Сервистің негізгі 

ұғымдары. Жолаушылар және жүк тасымалдары 

үшін көлік сервисінің принциптері мен 

міндеттері. Маркетинг сервистің негізгі 

құралдарының бірі ретінде. 

Көлік нарығын сегменттеу. Жүк тасымалындағы 

Сервис. Темір жол көлігіндегі жүк 

тасымалдарына фирмалық Көліктік қызмет 

көрсету құрылымы. Жолаушылар 

тасымалындағы Сервис. Вокзалдарда 

жолаушыларға сервистік қызмет көрсету. 

Вокзалдарда қызмет көрсету орталықтарының 

жұмысын ұйымдастыру. 

Алыс және қала маңындағы қатынаста 

жолаушылар сервисі. 
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58 Теміржол көлігінде 

жолаушылар 

қозғалысын 

Жолаушыларды тасымалдау және осы 

тасымалдарды теміржол көлігінде басқару 

ережесі. Жолаушылардың қозғалуға қажеттілігін 
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ұйымдастыру зерттеу әдістері. Тасымалдарды маршруттау. 

Технологиялық есептерді шешу. 

Тарифтерді анықтау және билет жүйесін 

ұйымдастыру. Темір жол көлігінде 

жолаушыларды тасымалдауды басқару жүйесін 

құру негіздері. 
59 Темір жол 

көлігімен жүк 

тасымалдауды 

ұйымдастыру 

Жүктерді тасымалдау және осы тасымалдарды 

теміржол көлігінде басқару ережесі. 

Тасымалдарды маршруттау. 

Технологиялық есептерді шешу. Тарифтерді 

анықтау. Жүк қозғалысын орталықтандыру және 

үйлестірілген басқару. 
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60 Көлік логистикасы 

жүйесіндегі қойма 

жұмыстары 

Қойманың негізгі логистикалық функциялары. 

Қоймалардың түрлері. Сақтау қоймалары. 

Тиімді қоймаларды басқаруды ұйымдастырудың 

логистикалық мәселесін шешу кезеңдері. 

Қоймаларды орналастыруға арналған опциялар. 

Логистикалық тізбекті тасымалдаудың құны. 

Көлік мәселесінің мәні. Кәсіпорынның көліктік-

логистикалық жүйесін қалыптастыру кезеңдері 
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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; 
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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 

Қазіргі заманғы  

тарихы, 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің модулі 

философияның пәнін, қызметтерін, негізгі бөлімдерін және бағыттарын, 

тарихын, философияның адам мен қоғам өміріндегі орны мен рөлін білуі; 

философияның іргелі мәселелерін, олардың қойылу ерекшеліктерін және 

философияның қалыптасу үрдісінде шешілуін,философияның өзекті 

мәселелерін білуі; 

философиялық білімнің генезисі мен дамуының ерекшеліктерін 

сараптауды, қазіргі заманғы жаһанданудың өзекті мәселелерін түсінуді 

жүзеге асыруы; 

студенттердің философияның әртүрлі мәселелері бойынша, өзіндік 

көзқарасын қалыптастыруды және оны дәлелді түрде жақтауды жасай 

білуі; 

арнайы философиялық терминдерді, категориялық-ұғымдарды қолдануы, 

зерттеліп отырған сұрақтар бойынша өз ойларын логикалық түрде 

қабілеті; 

философияның ережелері мен категорияларын әртүрлі әлеуметтік 

ағымдарды, фактілер мен құбылыстарды бағалауда және сараптауда 

қолдану 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; 
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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. 

Шет 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; 

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 
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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 

 

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 

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) 

Шет тілі 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына қандай 

экономикалық және саяси факторларды білу; 

электронды кестелермен жұмыс істей білу, деректерді топтастыра білу, 

графиктер құру; мәліметтер базасымен жұмыс істей білу;  

ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын қолдану; 
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кәсіби білімді кеңейту үшін электронды оқытудың түрлі түрлерін қолдану; 

қарапайым веб-сайттарды жобалау және құру тәжірибелік дағдысын 

қалыптастыру; 

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; 

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; 

таңертеңгі және өнеркәсіптік гигиеналық гимнастика, салауатты өмір 

салты, жеке тұлға, отбасылық, тактика және бәсекелестік ережелерін 

жүргізе білу; 

студенттердің 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; 

өзін-өзі тану, өзін-өзі реттеудің, өздерінің психикалық және физикалық 
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қабілеттерін жоғарылатуды қамтамасыз ететін дененің күйін басқару 

қабілеті;  

интеллектуалды және физикалық мәдениетті - спорттық іс-әрекетті 

орындау және қалпына келтіру үдерістерін, өмірдің тұрақтылығын 

түсіндіру қабілеті. 

Кәсіби 

коммуникативт

і 

Кәсіби шет тілі Шет тілі 

кәсіби және ғылыми салаларында ауызша және жазбаша сөйлеу 

ерекшілігін,  кәсіби тілдесу саласында шетел тілінің сөздік құрамының 

ерекшеліктерін білу; 

кәсіби негізделген жағдайлар шеңберінде шетел тілінде мәтінді 

құрастыруды және ұйымдастырудың ұлттық мәдени және қоғамдық саяси 

ерешеліктерін білу; 

тілдік, социолингвистикалық, ақпараттық аналитикалық, коммуникативтік 

аспектілерде кәсіби қызмет атқара, сөйлеу құралдарын қолдана білу; 

байланыс талаптарына, әріптестің басқа мәдениет өкілі ретінде тұлғалық 

ерекшеліктеріне, тілдеу сипаттамасына сәйкес сөйлеу қызметін 

ұйымдастыра білу; 

іскерлік, ақпараттық және кәсіби техникалық сипаттағы хабарламаның 

сәйкес деңгейін есту арқылы аңғару, пайымдау, оқығаннан ақпаратты алу 

қабілеті; 

ресми, кәсіби сипаттағы хатты жазу кезінде ойды және пайымдауларды,  

ақпаратты тізбекті баяндау және ғылыми техникалық құжаттамамен 

танысу қабілеті; 

Кәсіби орыс тілі 
Орыс тілі 

Қазақ тілі 

знание научной лексикитехнического профиля, продуцирования текстов 

разных жанров, речевыхнорм языка профессиональной сферы, основ 

деловой коммуникации. 

знание терминологического минимумадля 

осуществленияпрофессиональной деятельности, грамматического и 

синтаксического минимума для работы с спецтекстами. 

умение обобщать, интерпретировать техническую информацию, выбирать 

языковые средства в соответствии с коммуникативной интенцией и 

ситуацией    общения. 

умение использовать приемы переработки устного и письменного текста, 

использовать этикетные формы общения, ясно излагать свою точку 

зрения. 
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способность продуцирования вторичных научных текстов: аннотаций, 

рецензий, тезисов, рефератов, самостоятельного поиска научно-

технической информации. 

способность интерпретации, анализа текстов научно-профессиональной 

литературы, поиска информации как основы профессиональной 

деятельности. 

Кәсіби қазақ тілі 

тіл лексикалық және грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктерін, 

кәсіби қатынастағытілдік құбылыстардың контекстегі жұмсалымдық 

қызметтерін білу; 

мамандық саласы кәсіби терминдерін, қазақ тілінде кәсіби қызметнегізгі 

ұғымдарыжәне терминдерін, іскерлік, кәсіби қатынас этикасы ережелерін 

білу. 

түрлі тақырыптарда өз ойын дәлелдей алу, тілдік нормаларды сақтаумен 

жеткізе алу, кәсіби, ғылыми-техникалық құжаттарды, сауатты жазу, 

аудара білу;  

тілдімамандыққа қатысты әртүрлі сөйлеу жағдаяттарында, қарым-қатынас 

құралы ретінде еркін қолдану, коммуникативтік міндеттерді жүзеге асыра 

білу. 

пікір білдіру, ғылыми тақырыптар және қарым-қатынас жағдаят 

шеңберінде ақпаратты хабарлау, сұрау, кәсіби тақырыпта сөйлеуді дұрыс 

түсіндіру қабілеті; 

мемлекеттік тілді қоғамдық-әлеуметтік қатынастар құралы ретінде 

пайдаланып, ресми стилдің стандарттары мен клище, конструкцияларды 

қолдану қабілеті. 

Жаратылыстан

у-ғылыми 

пәндері 

Математика Қажет етпейді 

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; 

қазіргі математикалық әдістеме негізінде өз ғылыми зерттеу жұмысы 
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тәжірибелік және есептік теориялық материалды қорытындылай білуді 

үйрету; 

жалпы теориялық, арнайы техникалық пәндерді оқуда  және 

математикалық ғылымы жетістіктерін қолдана білу, жетілдіру қабілетін 

дамыту; 

сапалы математикалық зерттеу жүргізілуді және  математикалық талдау 

жүргізу арқылы студенттерге практикалық ұсыныстар беруді қарастыру; 

Физика Математика  

классикалық, қазіргі физиканың заңдары, физикалық құбылыстарын, 

физикалық зерттеулердің заманауи әдістерін, физиканың заңдарын 

техникада қолдана 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. 

Химия Қажет етпейді 

тұздардың, қышқылдардың, негіздердің, көмірсулардың 

номенклатурасын, негізігі классификациясын және олардың туындылары 

мен полимерлерін білуі; 

негізгі түсінік, химияның заңдары және олардың практикада қолданылуын 

білуі; 

есептеу және теориялық сипаттағы химиялық мәселелерді шешу және 

арнайы анықтамалық әдебиеттерді пайдалану жұмыс жасай білу; 

алынған эксперименттік деректер негізінде есептеу әдістемесін меңгеру, 

химиялық реакциялардан өтетін элементтердің қасиеттерін қарастыруын 



34 
 

істей білуі. 

оқу және арнайы әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасау қабілеті; 

факторларды жалпылама бақылауды, зертханалық тәжірбиелер 

нәтижелерін алуда және теориялық мәліметтерді бекіту қабілеті. 

Экономика 

және 

меаптажмент 

Кәсіпорын 

экономикасы 
Бизнес негіздері 

кәсіпорында жүретін экономикалық құбылыстар мен үрдістердің мәнін, 

олардың өзара байланысы, өзара тәуелділігін, оларды жүйелеу мен 

модельдеуді білуді; 

кәсіпорын, құрылымдық бөлімшелері жұмысының негізгі техникалық 

экономикалық көрсеткіштері,  шаруашылық объектісі ретіндегі 

кәсіпорынның мәнін білу. 

кәсіпорын ұйымдық, өндірістік құрылымын талдау,басқаруды 

ресурстарды пайдалану негізгі,айналым капиталы кәсіпорын 

экономикалық жағдайына талдай білу; 

шығындар нәтижелер өлшемі бойынша өндіріс шығындарының 

тиімділігін, сондай ақ өсу факторларын және оларды жақсы пайдалану 

мүмкіндіктерін анықтай білу; 

кәсіпорынның ресурстарын басқару, оның қызметінің қаржылық 

нәтижелерін қалыптастыру, инвестициялық қызметті ұйымдастыру 

қабілеті; 

өнімнің сапасын арттыру, сертификаттау негізінде кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін басқару қабілеті, факторлардың әсерін анықтау; 

Өндірістік 

менеджмент 

Кәсіпорын 

экономикасы 

өндіріс пен меаптажментті ұйымдастыру негізгі принциптері, формалары, 

әдістері, персоналды басқару негіздері, өндірістік процесс, жіктелуі білуі 

керек; 

кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелер жұмысының техникалық 

экономикалық көрсеткіштерін, шаруашылық жүргізу объектісі ретіндегі 

кәсіпорын мәнін білу. 

шығындар өлшемі бойынша өндіріс шығындарының тиімділігін анықтай 

білу нәтижелер, өсу факторлары және оларды жақсы пайдалану 

мүмкіндіктерн білуі; 

өндірістік үрдістер нәтижелерін практикалық қызметте, басқару 

міндеттерін, өндірістік меаптажмент тәсілдерін пайдалану, экономикалық 

негіздерін істей білу; 
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өндірістік, инновациялық процестерді бағалау әдістемелерін пайдалана 

отырып, практикалық есептер мен жағдайларды шешу үшін материалды 

қолдану қабілеті; 

бәсекеге қабілетті өндірісті қалыптастыру, персоналды басқару, іс жүргізу, 

ұйымдастыру, өндірісті басқару әдістерін пайдалану қабілеті 

Техникалық 

сызба 

Сызба геометриясы 

және инженерлік 

графика 

Математика 

 үлгінің сызбаларын құрудың әдістерін; сызбаларда есептерді шешудің 

әдістерін білуі;  

 эскиздерді, сызбаларды және жиналмалы бірлік сызбаларын құрастыру 

әдістерін, стандартты бөлшектердің техникалық сызбаларын құрудың 

әдістерін білуі; 

сызбада көретілген конструкцияны сызуды; азаматтық және өндірістік 

құрылымды сызбаларды оқуды істей білуі керек;  

құрама сызба арқылы бөлшектеу сызбасын құрастыруды; компьютерлік 

бағдарламада сызбаны орындауды істей білуі. 

өзінің болашақ мамандығының өнімінің конструкциясының элементтерін 

орындау және техникалық бөлшектердің сызбаларын орындау қабілеті 

болуы; 

Жалпы 

техникалық 

пәндер 

Теориялық механика Физика 

механиканың негізгі ұғымдары мен аксиомаларын, күштер жүйелерінің 

түрлендіру тәсілдерін, қатты дене қозғалысының негізгі түрлерін білуі; 

механизмдердің негізгі түрлерін, оларды кинематикалық талдау әдістерін; 

материалдардың деформация түрлерін, оларды беріктік есептеу әдістерін 

білуі. 

қатты дененің тепе теңдік шарттарын, нүктенің қозғалысын жылдамдығы 

мен үдеуін табуды істей білуі;  

жобалаудағы механизмдердің кинематикалық сипаттамаларын анықтауды 

істей білуі. 

математикалық есептерді қолданып инженерлік есептерді шешуде және 

машина механизмдерінің кинематикалық, құрылымдық талдауын жасауда 

қабілеті болуы. 

Материалтану және 

конструкциялық 

материалдар 

технологиясы 

Химия 

өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ететін дайындамалар мен машиналар 

бөлшектерін алу және өңдеудің технологиялық әдістемелерін білуі; 

материалдардың құрамдары, қасиеттері, оларды таңдау, машиналар мен 

құрал жабдықтардың талап етілетін пайдалану қасиеттерін білуі. 
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конструкциялық материалды дұрыс таңдау, берілген құрылым мен 

қасиеттерді алу мақсатында өңдеуді істей білуі. 

материалдар құрылымын металлографиялық талдау, әр түрлі өңдеу 

жүргізілгеннен кейін дайындамалардың механикалық қасиеттерін алуда 

қабілеті болуы;  

қалыптар, өзекшелер, поковкалар, дәнекерленген қосылыстар дайындауда 

қабілеті болуы. 

өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ететін дайындамалар мен машиналар 

бөлшектерін алу және өңдеудің технологиялық әдістемелерін білуі; 

Жол 

қозғалысының 

қауіпсіздігі 

және 

ұйымдастыру 

Жол қозғалысының 

ережелері 
Қажет етпейді 

Қазақстан Республикасының жол қозғалысының ережелерi, жол 

қозғалысының ережелерiн бұзудағы жүргiзушiлердің жауапкершiлiгi 

туралы білуі. 

жол қозғалысының ережелері бойынша жол оқиғалары туралы 

тапсырмаларды шешуді істей білуі.  

көлік құралдарының және жаяу жүргіншілердің көшелер мен жолдар  

қауіпсіздігін және тиімді қозғалысының қажетті жағдайларын жасауды 

істей білуі. 

жол   көлiк шаралары кезінде бiрiншi дәрiгерлiк жәрдемдi көрсетуде 

қабілеті болуы; 

жол қозғалысының негізгі қауіпсіздігі жөнінен хабардар болуда қабілеті 

болуы. 

Жол қозғалысын 

ұйымдастыру 

Жол 

қозғалысының 

ережелері 

жол қозғалысы бойынша жүйелік ұғымды білуі; 

ғылым ретінде жол қозғалысының қазiргi заманғы ұйымдастырылуын, 

оның ары қарай дамытудың тенденциясын білуі;  

көлік құралдарының және жаяу жүргіншілердің көшелер мен жолдар да 

қауіпсіздігін және тиімді қозғалысының қажетті жағдайларын жасауды 

істей білуі; 

жолды ұйымдастыру барысында ұйымдасытру жұмысын білу, жол жүру 

барысын анықтауда қабілеті болуы;  

жоспарлаудың жалпы принциптерін, дайындау және жол қозғалысын 

зерттеуді жүргізу мәселелері бойынша қабілеті болуы. 

Автомобиль 

көлігіндегі қозғалыс 

Жол қозғалысын 

ұйымдастыру 

жол көлік оқиғасының тууына әсер ететін негізгі себептер мен 

факторларды білуі; 
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қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

жол көлік оқиғаларына қатысты қалалық көшедегі және автомобиль 

жолдарындағы апаттықтың мөлшерін, материалдық және моральдық 

шығынның санын анықтауды істей білуі;  

жолдағы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудің озық әдістері бойынша 

көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін бағалауда қабілеті болуы. 

ЖКО сараптау 

Автомобиль 

көлігіндегі 

қозғалыс 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

автомобиль жолдарында апаттық жағдайларды туғызатын шарттарды 

білуі;  

жүргізушілердің жол–көлік оқиғаларын алдын алу мүмкіндігін зерттеуді 

істей білуі; 

жол–көлік оқиғаларын зерттеу тәжірибесін жүргізуде қабілеті болуы.  

автотехникалық сараптама мәселелерінде қабілеті болуы. 

Механика 

Материалдар кедергісі 
Теориялық 

механика 

өндiрiс және технологияда қолданылатын сұйықтардың нақты қасиеттерiн 

білуі;  

гидравликалық жүйелердiң инженерлiк есептеулерiнiң әдiсiн және 

гидропневмоприводтың құрылымы мен тағайындауын білуі. 

нормативтiк және әдебиетпен ғылыми техникалық, гидравликалық 

жүйелердiң есептеуiнiң әдiстерiн қолдануды істей білуі. 

гидравлика жүйелеріндегі әдістің есептеулерін ғылыми техникалық 

әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасауда қабілеті болуы. 

Сұйық және газ 

механикасы 
Физика 

өндiрiс және технологияда қолданылатын сұйықтардың нақты қасиеттерiн 

білуі; 

гидравликалық жүйелердiң инженерлiк есептеулерiнiң әдiсiн және 

гидропневмоприводтың құрылымы мен тағайындауын білуі. 

нормативтiк және әдебиетпен ғылыми техникалық, гидравликалық 

жүйелердiң есептеуiнiң әдiстерiн қолдануды істей білуі. 

гидравлика жүйелеріндегі әдістің есептеулерін ғылыми техникалық 

әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасауда қабілеті болуы. 

Жүктерді 

тасымалдауды 

ұйымдастыру 

Жүктану Қажет етпейді 

әртүрлі жүктердің қасиеттері және олардың тасымал процесін 

ұйымдастыруға тигізер әсерін білуі; 

жүктердің түріне тәуелділікте жылжыма құрамның тегін және тиеу түсіру 

механизмдерін таңдау ерекшеліктерін білуі; 

әртүрлі жүктерді сақтауға арналған құралдардың және қоймалардың 

параметрлерін анықтауды істей білуі; 
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тез бұзылатын жүктерді тасымалдауға арналған жылжыманың құрамын 

таңдауды жасау, жүктерді жеткізудің тасымал технологиялық сұлбасын 

құрастыруды істей білуі. 

 қораптың беріктігін есептеу, жүктерді текшелеу, жүктерді орналастыру 

және бекітуде қабілеті болуы. 

тасымалдау және сақтау барысында жүктердің сақталымдылығын 

қамтамасыз ету шараларын жүзеге асыру және олардың үнемдік 

тиімділігін бағалауда қабілеті болуы. 

Тиеу-түсіру 

жұмыстарының 

технологиясы және 

механизациясы 

Жүктану 

тиеу түсіру жұмыстарының негізгі элементтерін, тиеу түсіру орындары 

және қоймаларын білуі;  

тиеу түсіру жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлауды, тиеу түсіру 

машиналары және құрылғылары туралы мәліметті білуі;                                                                               

тиеу түсіру жұмыстарының техникалық құралдарының қолданылуын істей 

білуі;  

тиеу түсіру машиналарының жаңа конструкциясын өз бетімен игеру және 

олардың техникалық деңгейін бағалауды; көрсеткіштерін есептеу және 

пайдалану қасиеттерін талдауды істей білуі; 

тиеу түсіру машиналарының құрылысын есептеу, тиеу түсіру жұмыстарын 

механикаландыру құралдарын талдауда қабілеті болуы. 

Біртұтас көлік жүйесі Жүктану 

көліктің әр түрінің өзара әрекетін қамтамасыз ететін техникалық 

құралдарды таңдауды білуі;  

көлік тораптарының құрылымын және қуатын анықтауды білуі; 

қоймалардың және көліктің бір түрінен екінші түріне ауыстыру 

пункттерінің қажетті ауданын есептеуді істей білуі; 

әр түрлі көліктердің тоғысу пункттерінде негізгі жүктерді ауыстырып 

тиеудің технологиялық сұлбасын анықтауды істей білуі.                                                     

тасымал үдерісінің құрам бөліктері арасындағы техникалық байланысты 

айқындауда қабілеті болуы; 

көліктің әр түрінің уақытша жұмыс тәртібін келістіруде, мультимодальды 

тасымалды ұйымдастыруда қабілеті болуы. 

Автомобиль 

көлігі 

Жылу техникасының 

негіздері және 

іштен жану 

Физика 

техникалық сипаттамаларды және қозғалтқыштың процесстерін зерттеу 

және талдау әдістерін білуі;  

техникалық есептеулерді жүргізу әдістемесін білуі;  
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қозғалтқыштарының 

теориясы 

жұмыс параметрлері және сипаттамалары берілген қозғалтқыштарды 

жобалау, әр түрлі  талаптарды келістіруді істей білуі;  

қозғалтқыштардың нақты циклін есептеуде және экономикалық және 

экологиялық көрсеткіштеріне қол жеткізуде қабілеті болуы; 

қозғалтқыштарда өтетін жұмыстық процесстердің физикалық 

ерекшеліктері, оларды есептеу және ұйымдастыруда қабілеті болуы. 

Автомобильдер  

құрылысы 

Жылу 

техникасының 

негіздері және 

іштен жану 

қозғалтқыштарын

ың теориясы 

 автомобильдер құрылысын және механизмдері мен жүйелерінің жұмыс 

үдерістерін, пайдалану қасиеттерін білуі;  

 автомобильдердің техникалық көрсеткіштері мен оларды жақсарту 

жолдарын білуі;  

автомобильдердің жаңа түрлерін өз бетімен игеруді, олардың техникалық 

деңгейін анықтауды, пайдалану қасиеттерін анықтауды және талдауды 

істей білуі;  

автомобильдердің техникалық күйінің қозғалыс қауіпсіздігіне сай келуін 

қадағалауды істей білуі 

автомобиль құрылысын жетілдіруде қабілеті болуы;  

автомобильдердің пайдалану қасиеттерінің теориясында, 

автомобильдердің жұмыс процестерінде және негізгі есептеулерінде 

қабілеті болуы. 

Автопайдалану 

материалдары 
Химия 

отындар,  майлар және арнайы сұйықтықтардың қолданылуын, қойылатын 

талаптар мен жіктелуін білуі;  

отындар, майлар және арнайы сұйықтықтардың қолданылуының 

экономикалық және экологиялық аспектілерін, заманауи пайдалану 

материалдарын білуі; 

отындар, майлар және арнайы сұйықтықтардың қасиеттерін өздігінен 

игеруді, олардың экономикалық және экологиялық қолдануларын 

болжауды істей білуі; 

ОМАС дың қасиетін талдау және оларды жаңа шығарылған және 

пайдаланудағы автомобильдердің тораптарында істей білуі; 

майлар және арнайы сұйықтықтардың   сапасының негізгі көрсеткіштерін 

сараптамалық анықтауда қабілеті болуы. 

Теміржол 

көлігінде жол 

Темір жол көлігіндегі 

қауіпсіздік ережелері 
Қажет етпейді 

теміржол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері 

бойынша қолданыстағы заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық 
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қозғалысы мен 

қауіпсіздігін 

ұйымдастыру 

актілерді білуі;  

өндірістік, экологиялық, өрт қауіпсіздігі бойынша нормативтік құжаттар 

мен темiр жол көлiгiнiң, жүк, локомотив вагон кешендерiн білуі;  

автоматтандыруды, қашықтан басқаруды және байланыс құралдарын, 

жүктердi темiр жол көлiгiмен тасымалдау ережелерiн қамтамасыз ету 

режимiн істей білуі; 

теміржол көлігінде жол қозғалысы қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы 

нормативтік құқықтық базасын қолдануды істей білуі; 

теміржол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігінің деңгейін талдау және бағалау, 

оның деңгейін көтеру жөніндегі шараларды ұйымдастыруда қабілеті 

болуы. 

Теміржол көлігінде 

диспетчерлік қызметті 

ұйымдастыру 

Темір жол 

көлігіндегі 

қауіпсіздік 

ережелері 

сигнализация және сигнал беру құрылғыларының және байланыс 

құралдарының элементтерінің базасы, олардың жұмысы және мақсатын 

білуі;  

трассаларда және станцияларда пайдаланылатын теміржол 

автоматтандыру жүйелерінің және жедел байланыс құралдарының барлық 

түрлерінің тағайындалуын білуі; 

поездар мен маневрлік жұмыстарды қабылдау, жіберу, жөнелту және 

станцияның автоматтандырылған жүйелерін пайдалануды істей білуі;  

сигналдық жүйенің қалыпты жұмысы кезінде, әсіресе құрылғылардың 

істен шығуы кезінде поездардың қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуді 

істей білуі; 

теміржол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігінің деңгейін талдау және бағалау, 

оның деңгейін көтеру жөніндегі шараларды әзірлеуде қабілеті болуы. 

Теміржол көлігінде 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

Теміржол 

көлігінде 

диспетчерлік 

қызметті 

ұйымдастыру 

техникалық қызмет көрсету және пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтарды 

және басқа да құжаттарды әзiрлеу тәртiбiн білуі; 

темiр жолдарды, сондай ақ барлық өндірістік процестерде теміржолдың 

жұмыссыздығын қамтамасыз ететін технологиялық үрдістерді, 

принциптерді және шарттарды білуі; 

теміржол объектілері мен теміржол бөлімдерінің технологиялық 

процестеріне арналған жобаларды әзірлеуді істей білуі;  

поездарда және маневрлік жұмыстарда қозғалыс қауіпсіздігінің деңгейін 

және жай күйін талдауды және бағалауды істей білуі. 
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жол қозғалысы қауіпсіздігін бұзу жағдайларын талдау, темір жолдардағы 

ҰДБ істерін ресми түрде тексеруде қабілеті болуы. 

Темір жол қатынас 

жолының құрылысы 

және оны пайдалану 

Теміржол 

көлігінде 

диспетчерлік 

қызметті 

ұйымдастыру 

теміржолдың негізгі түсініктері мен теміржолдың құрылысын, жолдың 

жоғарғы және төменгі құрылымын білуі;  

жолдарды басқару негіздерін, жол машиналары мен механизмдерін және 

жол жұмыстарының технологиялық процестерін білуі;  

теміржол жоспарын, көлденең және бойлық профильдерін жасауды істей 

білуі;  

пойыздардың рұқсат етілген жылдамдығына байланысты тәжірибеде 

қолданылатын қосқыштардың негізгі параметрлері мен геометриялық 

өлшемдерін анықтауды істей білуі; 

жылжымалы құрамның жай күйі мен жұмыс жағдайын, көлік 

инфрақұрылымының объектілерін қадағалау мен бақылауда қабілеті 

болуы. 

Механика 

Техникалық механика 
Теоретикалық 

механика 

типтік тетіктер мен машиналарда жұмыс істеу заңдылықтарын, 

материалдар механикасының негіздерін білуі 

конструкциялар элементтерін беріктік пен қатандыққа есептеу әдістерін 

меңгеріп және қолдана білуі 

конструкция элементтерін беріктік және қатаңдыққа есептей білуі 

жобалау құрастыру жұмыстарын атқаруда қабілеті болуы. 

Машиналар мен  

механизмдер 

теориясы 

Физика 

жалпы механизмдер туралы ғылым жөнінде,оның басқа пәндердің 

арасындағы орны және қазіргі замандағы техникадағы практикалық 

маңызы жөнінде білуі; 

алған  теориялық  білімдерін практикалық  есептерде  пайдалана білу және 

механизмдер мен машиналарды жобалау әдістерін білуі; 

негізгі түсініктер мен анықтамаларды механизмдердің негізгі түрлерін 

істей білуі; 

кинематикалық және динамикалық қасиеттерін және олардың 

кинематикалық және динамикалық сипаттамаларын анықтау әдістеріне 

қабілеті болуы 

Жүктерді 

тасымалдауды 

ұйымдастыру 

Жүктің көліктік 

сипаттамалары 
Қажет етпейді 

әртүрлі жүктердің қасиеттері және олардың тасымал процесін 

ұйымдастыруға тигізер әсерін білуі; 

жүктердің түріне тәуелділікте жылжыма құрамның тегін және тиеу түсіру 
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механизмдерін таңдау ерекшеліктерін білуі; 

әртүрлі жүктердің түрлерін сақтау ерекшеліктерін білуі; 

әртүрлі жүктерді сақтауға арналған құралдардың және қоймалардың 

параметрлерін анықтауды істей білуі; 

тез бұзылатын жүктерді тасымалдауға арналған жылжымалы құрамын 

таңдау, жүктерді жеткізудің тасымал технологиялық сұлбасын 

құрастыруды істей білуі. 

қораптың беріктігін есептеу, жүктерді текшелеу, жүктерді орналастыру 

және бекітуде қабілеті болуы. 

Көтерме көлік 

машиналары 

Жүктің көліктік 

сипаттамалары 

негізгі көтеріп тасымалдау құралдарының құрылысын білуі; 

көтеріп тасымалдау машиналарының және олардың элементтерін 

есептеудің негізгі әдістемелерін білуі; 

көтерме көлік машиналарын тиімді пайдалануына талдау жүргізуді істей 

білуі;  

көтерме көлік машиналарын және олардың элементтерін есептеу және 

таңдауда қабілеті болуы. 

көтерме көлік машиналарын пайдаланудың қазіргі заманғы талаптары 

және даму тенденциялары мәселелерінде қабілеті болуы. 

Көлік жүйелерінің 

өзара әрекеттесуі 

Жүктің көліктік 

сипаттамалары 

барлық көлік түрлерінің жұмыс жасау шарттарын, негізгі технико 

экономикалық және эксплуатациялық сипаттамаларын білуі; 

көлік түрлерінің ерекшеліктері мен кемшіліктерін білуі; 

әр көлік түрлерінің қарым қатынасын қамтамасыз ететін техникалық 

құралдарды таңдай алуды істй білуі;  

тасымалдау үдерісінің арасындағы технологиялық байланыстарды 

көрсетуде қабілеті болуы;  

қайта тиеусіз тасымалдарда әр көлік түрлерінің өзара байланысын 

ұйымдастыруда қабілеті болуы 

Темір жол 

көлігінің 

жылжымалы 

құрамы 

Темір жол көлігіндегі 

жанар-жағармай 

материалдары 

Химия 

дизельді отынның физикалық қасиеттерін, фракциялық дистилляция 

немесе крекинг арқылы минералды майлау өндірісі, олардың жіктелуін 

білуі; 

темір жол жылжымалы құрамында минералды майлардың көлемі 

бойынша мұнай өнімдерін өндіру үдерісін білуі; 

өндірістік қызметте пайдалану үшін олардың қасиеттерін талдау негізінде 
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жанар жағармай материалдарын таңдауды істей білуі; 

жанар жағармай материалдарының негізгі қасиеттерін анықтауда қабілеті 

болуы; 

жанар жағар май материалдарының қасиеттерін талдауда қабілеті болуы. 

Темір жол көлігіндегі 

энергетикалық 

қондырғылары 

Темір жол 

көлігіндегі жанар-

жағармай 

материалдары 

теміржол көлігінде қолданылатын қозғалтқыштардың түрлерін білуі;  

қозғалтқыштардың жіктелуін, жалпы құрылыстарын, жұмыс істеу 

принциптерін білуі;  

көлік құралдарын, олардың қозғалтқыштарын техникалық пайдалануда 

олардың құрылымдарын, олардың негізгі реттеулерін практикада істей 

білуі; 

темір жол көлігін тиімді пайдаланудың әдістерін қолдануда қабілеті 

болуы; 

әр түрлі энергетикалық қондырғыларының жылулық, кинематикалық және 

динамикалық есептерін шеше білуде қабілеті болуы. 

Темір жол 

жылжымалы 

құрамының құрылысы 

Темір жол 

көлігіндегі 

энергетикалық 

қондырғылары 

вагондардың жіктелуін және олардың жалпы құрылысын білуі; 

вагондардың және тепловоздардың тораптары мен агрегаттарының 

қажеттілігін, құрылысын және жұмыс істеу принциптерін білуі; 

темір жолдарының жылжымалы құрамын пайдаланғанда, тораптары мен 

агрегаттарына қызмет көрсетуді істей білуі. 

теміржол жылжымалы құрамының құрылысы мен техникалық пайдалану 

ережелерін игеру үшін қажет әдебиеттермен, техникалық құжаттарымен 

жұмыс жасауда қабілеті болуы. 

темір жол көлігінің жылжымалы құрамындағы құрамдас бөлімдерінің 

бөлшектері тораптары мен агрегаттарына қызмет көрсетуде қабілеті 

болуы. 

Көлік 

жұмысын 

басқаруды 

ұйымдастыру 

Жүк және 

коммерциялық 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

Грузоведение, 

 Транспортные  

характеристики 

грузов 

профессионалдық және арнайы білімдерді синтез жасау әрекеттерін, 

теориялық және практикалық білімдерге синтез жасауды білуі; 

жүк тасымалдау, пайдалану және басқа жөндеу түрлерінің өзгеруінің 

негізгі сұрақ әдістерін білуі; 

профессионалдық мәселелерді шешуге қажетті ақпаратты өздігінен іздеп 

таба білуді істей білуі; 

әртүрлі техникалық жабдықтармен қондырғылардың құрылымымен 
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жұмыс істеу процесін игеру және қолдануды істей білуі; 

көлiктiң әр түрлерiнiң өзара әрекеттесу төңiректерiндегi жобалау, және 

көлiк объекттерiнiң пайдалануларының тиiмдi тәртiптерін таңдауда 

қабілеті болуы. 

Тасымалдауды 

ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

Жүк және 

коммерциялық 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

көліктің пайдалану жұмысын басқаруда озық, техника мен технологияны 

қолдануға негізделген жалпы принциптерді білуі;  

жүк ағымдарының үздіксіз логистикалық тізбегін ұйымдастыру жүйесін, 

көлік құралдарының қозғалысын басқарудың негіздерін білуі;  

жұмыстың озық әдістерін қолдана отырып, көлік объектілерінің, озық 

жұмыс технологиясын құрастыруды істей білуі;  

көлік жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін шаралар бойынша 

техникалық экономикалық есептерді орындауды істей білуі; 

өндірісте көлік құралдарын  басқару және жұмыс істеу кезіндегі 

жолаушылар мен жүктерді тиімді тасымалдау заңдылықтарын қолдануда 

қабілеті болуы. 

Автомобильдер

ді техникалық 

пайдалану 

Автомобиль көлігін 

техникалық пайдалану 

негіздері 

Автомобиль 

құрылысы 

көлік техникасына ТҚ көрсету және жөндеу жүргізу жұмысының 

технологиясын білуі;  

көлік техникасының жұмыс қабілетін қамсыздандыру әдісін білуі; 

қызмет көрсету құралының жұмыс өнімділігі мен өткізу қабілетінің түзілу 

заңдылығын зерттеуді істей білуі;  

көлік техникасына техникалық қызмет көрсетудің алдыңғы қатардағы 

техникасы мен технологиясын, оны ұйымдастыру және басқаруды істей 

білуі;  

көлік техникасына ТҚ көрсету және оны жөндеу сапасына кешендік баға 

беру турасында қабілеті болуы.    

АКК базасын жөндеу 

және техникалық 

қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру 

Автомобиль 

көлігін 

техникалық 

пайдалану 

негіздері 

жөндеу, автотасымал кәсіпорындарын жобалаудың негіздерін білуі; 

қазіргі заманғы жағдайдағы АКК ның негізгі түрлерін білуі; 

кіші ТККС ның жөндеу кәсіпорындарын жобалауды істей білуі; 

цехтардың ауданын анықтауды, өндірістік телімдердегі жабдықтарды 

таңдауды істей білуі; 

жобалау үшін нормативтік және анықтамалық материалдарды қолдануда 
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қабілеті болуы. 

АКК жылжымалы 

құрамын пайдалану 

Автомобиль 

көлігін 

техникалық 

пайдалану 

негіздері 

қиылыстардың, көшелердің және қаланың барлық көше жол желісінің 

өтімдік қабілетін бағалау әдістерін білуі,  

жоспарлық әдіс пен өтімдік қабілетін жоғарылатуды білуі. 

қаладағы жаяу жүргінші қозғалысын ұйымдастыру және қамтамасыз ету, 

қозғалыс қауіпсіздігі сауалдарында теориялық білімді қолдануды істей 

білуі; 

көше жол желісін жобалаудың негізгі қағидаларын, сондай ақ қала 

көшесінің көлденең кескінін есептеудің теориялық негізін және 

тәжірибелік әдістерін меңгеруде қабілеті болуы; 

көшенің инженерлік құрылғыларының негізгі қағидалары және көшені 

жобалау шешімін экономикалық техникалық жағынан бағалау 

мәселелерінде қабілеті болуы.                                                       

Көлік ағымы 

Автомобиль жолдары 
Жол қозғалысын 

ұйымдастыру 

жол құрылысы туралы жүйелі түсінікті білуі; 

көшелерді және жолдарды жобалау үшін қажетті жағдайды туғызуды 

істей білуі; 

нормативтік және ғылыми әдебиеттерді өз бетімен қолдануда қабілеті 

болуы;  

жобалаудың жалпы принциптерін дайындау және жолды жобалауды 

зерттеу мәселелерінде қабілеті болуы.                                                                                                                  

Көлік лектерінің 

сипаттамасы 

Автомобиль 

көлігіндегі 

қозғалыс 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

көше жол желісінің геометриялық сұлбасын тұрғызуды, көлік лектерін 

сипаттау әдістерін білуі;  

жол қатынасының өтімдік қабілетін есептеу әдісін білуі 

көлік ағынының векторлық диаграммасын тұрғызуды істей білуі; 

көлік лектерінің қарқынының картограммасын және жол қозғалысын 

ұйымдастырғанда оларды дұрыс қолдануды істей білуі 

стационар поста көлік лектерін зерттеуде қабілеті болуы; 

жолдың өтімдік қабілетін анықтау мәселелерінде қабілеті болуы. 

Ұйымдастыру

шылық және 

логистикалық 

Жолаушыларды 

автомобильмен 

тасымалдау 

Жүк және 

коммерциялық 

жұмыстарды 

тасымалдау сұранысын білу және осы сұранысты қанағаттандыру үшін 

ілгері пішіндерді жасауды білуі;  

маршруттық жүйені ұйымдастыруды, жолаушыларға қызмет көрсетуді 
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ұйымдастыру білуі;  

көлік ұйымдарының бөлімшесінде қызметкерлердің еңбек әрекетшілігін 

ретке келтіруді, тапсырылған жұмысты орындалуына жауапкершілікпен 

істей білуі; 

есеп беру мерзімінде жұмыстардың нәтижесін жүзеге асырудың әдістерін 

қолдануды істей білуі; 

әртүрлі көліктердің өзара байланысы, көлік нысандарының  түзімін таңдау 

және ұтымды пайдалану, еңбек заңдары бойынша қабілеті болуы.                 

Автомобиль көлігінде 

жүк тасымалдауды 

ұйымдастыру 

Жүктану 

тасымалдауға сұранысқа қарай мамандардың әрекеті, осы сұранысты 

қанағаттандыру үшін ілгерішіл формаларын жасауды білуі; 

маршруттық жүйені дұрыстау, жолаушыларға қызмет көрсетуді реттеу, 

жолаушыларды тасымалдау технологиясының есептерін дәлелдеп шешуді 

білуі;  

көлік ұйымдарының бөлімшесінде еңбек формаларының теоретикалық 

жағдайын қолдануды істей білуі. 

тасымалдауды ұйымдастырудың жаңа технологияларын өздігінен игеруде 

қабілеті болуы;  

өзiндiк құнның пайдалану шығындарын анықтауда; компьютер және 

ақпараттық техниканы пайдалануда қабілеті болуы. 

Көлік логистикасы 
Біртұтас көлік 

жүйесі 

көлік логистикасының негізгі түсініктері және мәтіні, логистикалық 

талдаудың принциптері және әдістерін білуі; 

көлік жүйесін оңтайландыруды және көлік құралдарының маршрутын 

таңдауды білуі;  

логистикалық тұжырымдамаға сүйеніп, тасымалдың тиімділігін жоғарлату 

мүмкіншіліктерін табуды істей білуі; 

тасымалдауды басқарудың логистикалық қағидаларын қолдануды істей 

білуі; 

логистикалық шығындарды анықтауда, көлік тасымалы процестерін 

анықтауда қабілеті болуы;  

логистикалық жүйелердің тиімділігін, көлік жүйесін оңтайландыру 

жағдайларын, желілерді және өлшемдерін анықтауда қабілеті болуы. 

Темір жол 

жылжымалы 

Теміржол 

жылжымалы құрамын 

Темір жол 

жылжымалы 

вагондардың жіктелуін және олардың жалпы құрылысын, вагондардың 

және тепловоздардың тораптары мен агрегаттарының қажеттілігін, 
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құрамын 

пайдалану 

техникалық пайдалану 

негіздері 

құрамының 

құрылысы 

құрылысын және жұмыс істеу принциптерін білуі;  

электровоздардың тораптары мен агрегаттарының қажеттілігін, автоматты 

тежеуіштердің қажеттілігі мен жұмыс істеу принципін істей білуі; 

темір жолдарының жылжымалы құрамын пайдаланғанда, тораптары мен 

агрегаттарыны қызмет көрсетуге қабілеті болуы; 

темір жолдарының жылжымалы құрамының құрылысы мен техникалық 

пайдалану ережелерін игеру үшін қажет әдебиеттермен жұмыс жасауда 

қабілеті болуы 

Темір жол көлігін 

пайдалану 

Теміржол 

жылжымалы 

құрамын 

техникалық 

пайдалану 

негіздері 

темір жол жылжымалы құрамының бөлшектерін, тораптарын, 

агрегаттарын, жүйелерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету 

ережелерін білуі; 

жылжымалы құрамындағы жабдықтардың конструкциясын, жұмыс істеу 

принциптерін және техникалық сипаттамаларын білуі;  

жылжымалы құрамындағы тораптар мен бөлшектердің конструктивтік 

ерекшеліктерін анықтауды істей білуі; 

жылжымалы құрамының жабдықтарының ақауларын табу, реттеулер және 

сынауды істей білуі; 

жол аралықтарын есептеулерді жасауға қабілеті болуы; 

техникалық және технологиялық құжаттарды рәсімдеуде қабілеті болуы. 

Темір жол 

станциялары мен 

түйіндер 

Теміржол 

жылжымалы 

құрамын 

техникалық 

пайдалану 

негіздері 

теміржол трассаларын жөндеудің жалпы принциптерін білуі;  

теміржол станциялары мен тораптарын жобалау мен станциялардың 

өткізу қабілетін және өңдеу қабілетін есептеу әдістерін білуі; 

барлық типтегі станциялар схемаларын талдауды істей білуі;  

темір жол станцияларын және түйіндерді жобалауда, сондай ақ олардың 

өткізу қабілетін және техникалық мүмкіндіктерін білуде қабілеті болуы. 

Теміржол 

көлігінде 

қызмет көрсету 

Темір жол көлігіндегі 

жол-көлік оқиғаларын 

техникалық сараптау 

Теміржол 

көлігінде 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

темір жолдар мен станцияларда төтенше жағдайлар туғызатын 

жағдайларды білуі; 

авариялардың алдын алу мүмкіндігін зерттеуді істей білуі; 

авариялар туралы тергеуде қабілеті болуы; 
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техникалық сараптама мәселелері бойынша қабілеті болуы. 

Темір жол көлігіндегі 

сервис 

Теміржол 

көлігінде 

диспетчерлік 

қызметті 

ұйымдастыру 

сервистік қызмет көрсту деңгейлерін (негізгі, серіктік, қосымша) білуі; 

көліктік сервистің принциптері мен міндеттерін білуі; 

экономикалық ұтымды тұтынудың нұсқасын таңдауға мүмкіндік беретін 

қызмет көрсету жүйесін ұйымдастыруды істей білуі; 

бекітілген нормалар мен талаптарға сәйкес тасымалдауда жолаушының 

мұқтаждарын қамту бойынша қабілеті болуы; 

жолаушыларға жүк жіберушілерге, жүк қабылдаушыларға, кешенді 

қызмет көрсетуді және қосымша жұмыстарды қоса жоғары сапалы қызмет 

көрсетуде қабілеті болуы. 

Ұйымдастыру

шылық және 

логистикалық 

Теміржол көлігінде 

жолаушылар 

қозғалысын 

ұйымдастыру 

Жүк және 

коммерциялық 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

көлік сұранысын зерделеу бойынша мамандардың қызметі, осы сұранысты 

қанағаттандырудың прогрессивті нысандарын жасауды білуі; 

жолаушылар тасымалы технологиясының мәселелерін дұрыс шешу, 

тасымалдауды диспетчерлеуді білуі; 

көлік ұйымдарының бөлімшесінде қызметкерлердің еңбек әрекетшілігін 

ретке келтіруді, тапсырылған жұмысты орындалуына жауапкершілікпен 

істей білуі; 

есеп беру мерзімінде жұмыстардың нәтижесін жүзеге асырудың әдістерін 

қолдануды істей білуі; 

көлік ұйымдарының жаңа технологияларын өздігінен меңгеруде қабілеті 

болуы;  

әртүрлі көліктердің өзара байланысы, көлік нысандарының  түзімін таңдау 

және ұтымды пайдалану, еңбек заңдары бойынша қабілеті болуы.                 

Темір жол көлігімен 

жүк тасымалдауды 

ұйымдастыру 

Жүктің көліктік 

сипаттамалары 

көлік сұранысын зерделеу бойынша мамандардың қызметі, осы сұранысты 

қанағаттандырудың прогрессивті нысандарын жасауды білуі; 

жолаушылар тасымалы технологиясының мәселелерін дұрыс шешу, 

тасымалдауды диспетчерлеуді білуі; 

көлік ұйымдарының бөлімшесінде қызметкерлердің еңбек әрекетшілігін 

ретке келтіруді, тапсырылған жұмысты орындалуына жауапкершілікпен 

істей білуі; 

есеп беру мерзімінде жұмыстардың нәтижесін жүзеге асырудың әдістерін 

қолдануды істей білуі;. 

көлік ұйымдарының жаңа технологияларын өздігінен меңгеруде қабілеті 
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болуы;  

әртүрлі көліктердің өзара байланысы, көлік нысандарының  түзімін таңдау 

және ұтымды пайдалану, еңбек заңдары бойынша қабілеті болуы.                 

Көлік логистикасы 

жүйесіндегі қойма 

жұмыстары 

Жүктің көліктік 

сипаттамалары 

көліктік логистикалық тізбектердің негіздерін, қауіпті жүктерді жіктеу, 

таңбалау рәсімдері, жүктерді өңдеуде пайдаланылатын жүйелердің 

мақсаты мен функционалдығын білуі;  

жүктерді тасымалдау ережелерін, көліктегі жүк жұмысын ұйымдастыру, 

көліктік логистиканың негізгі принциптерін, тауарларды орналастыру 

және бекіту ережелерін білуі; 

көлік логистикасының сапасы мен тиімділігінің көрсеткіштерін есептеуді 

істей білуі;  

тасымалданатын тауарлардың класы мен қауіптілік дәрежесін анықтауды 

істей білуі;  

көлік құжаттарын тіркеу және тасымалдау төлемдерін есептеуде қабілеті 

болуы; 

 

 

 

 

5. 2020-2024 жж. 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 
Қорытынды 

бақылау 

Барлы 

ғы 

1  

сем           

2  

сем  

3  

сем 

4  

сем 

5  

сем 

6  

сем 

7.1. 

трим.  

7.2. 

кварт 

8  

сем 

Жалпы білім 

беру пәндері  

 

ЖББП, 

МК 

Қазақстанның 

қазіргі заманғы  

тарихы 

5 30 15 30 60 15 МЕ 150 5                 

ЖББП, 

МК 
Философия 5 30 15 30 60 15 емт 150       5           
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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-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

5 30 8/7 30 60 15 емт 150     5             

ЖББП, 

МК 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

(әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) 

модулі 

8 60 30 30 90 30 емт 240 4 4               

ЖББП, 

МК 
Дене шынықтыру 8 60 150     30 емт 240 2 2 2 2           

  
 

ЖББП циклі 

бойынша 

барлығы 

56 240 420 270 570 180 1680 26 16 7 7 0 0 0 0 0 

  
БП, 

ЖК 
  56 225 210 270 555 150 1680 4 14 20 8 5 5 0 0 0 

Кәсіби 

коммуника 

тивті 

БП,  

ЖК 
Кәсіби шет тілі 5   45 30 60 15 емт 150     5             

БП,  

ЖК 

Кәсіби орыс/қазақ 

тілі 
5   45 30 60 15 емт 150     5             
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Жаратылыс 

тану-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               

БП,  

ЖК 
Химия 4 30 8/7 15 45 15 емт 120   4               

Экономика 

және 

менеджмент 

БП,  

ЖК 

Кәсіпорын 

экономикасы 
5 30 15 30 60 15 емт 150       5           

БП,  

ЖК 

Өндірістік 

менеджмент 
5 30 15 30 60 15 емт 150         5         

Техникалық 

сызба 

БП,  

ЖК 

Сызба 

геометриясы және 

инженерлік 

графика 

4 30 15 15 45 15 емт 120   4               

БП,  

ЖК 
Оқу практикасы 1         

 диф. 

сынақ 
30   1               

Жалпы 

техникалық 

пәндер 

БП,  

ЖК 

Теориялық 

механика 
5 30 15 30 60 15 емт 150     5 

  
          

БП,  

ЖК 

Материалтану. 

Конструкциялық 

материалдар 

технологиясы 

5 30 15 30 60 15 емт 150     5             

БП,  

ЖК 

Өндірістік 

практика 
8         

 диф. 

сынақ 
240       3   5       

 «Автомобиль көлігінде тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және пайдалану» мамандануының пәндері 

Жол 

қозғалысын

ың 

БП,  

ТК 

Жол 

қозғалысының 

ережелері 

5 30 15 30 60 15 емт 150         5         
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қауіпсіздігі 

және 

ұйымдасты 

ру 

БП,  

ТК 

Жол қозғалысын 

ұйымдастыру 
5 30 15 30 60 15 емт 150           5       

БП,  

ТК 

Автомобиль 

көлігіндегі 

қозғалыс 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

5 30 15 30 60 15 емт 150             5     

БП,  

ТК 
ЖКО сараптау 3 15 15 15 30 15 емт 90               3   

Механика 

БП,  

ТК 

Материалдар 

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

БП,  

ТК 

Сұйық пен газ 

механикасы 
5 30 15 30 60 15 емт 150         5         

Жүктерді 

тасымалдау 

ды 

ұйымдасты 

ру 

БП,  

ТК 
Жүктану 5 30 15 30 60 15 емт 150       5           

БП,  

ТК 

Тиеу-түсіру 

жұмыстарының 

технологиясы 

және 

механизациясы 

5 30 15 30 60 

15 емт.,             

курс. 

жұмыс 

150         5         

БП,  

ТК 

Біртұтас көлік 

жүйесі 
5 30 15 30 60 15 емт 150           5       

Автомобиль 

көлігі 

БП,  

ТК 

Жылу 

техникасының 

негіздері және 

іштен жану 

қозғалтқыштарын

ың теориясы 

3 15 15 15 30 15 емт 90     3             

БП,  

ТК 

Автомобильдер  

құрылысы 
5 30 15 30 60 15 емт 150       5           

БП,  

ТК 

Автопайдалану 

материалдары 
5 30 8/7 30 60 15 емт 150         5         
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«Теміржол көлігінде тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және пайдалану» мамандануының пәндері 

Теміржол 

көлігінде 

жол 

қозғалысы 

мен 

қауіпсіздігін 

ұйымдасты 

ру 

БП,  

ТК 

Темір жол 

көлігіндегі 

қауіпсіздік 

ережелері 

5 30 15 30 60 15 емт 150         5         

БП,  

ТК 

Теміржол 

көлігінде 

диспетчерлік 

қызметті 

ұйымдастыру 

5 30 15 30 60 15 емт 150           5       

БП,  

ТК 

Теміржол 

көлігінде 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

5 30 15 30 60 15 емт 150             5     

БП,  

ТК 

Темір жол 

қатынас жолының 

құрылысы және 

оны пайдалану 

3 15 15 15 30 15 емт 90               3   

Механика 

БП,  

ТК 

Техникалық 

механика 
5 30 15 30 60 15 емт 150       5           

БП,  

ТК 

Машиналар мен  

механизмдер 

теориясы 

5 30 15 30 60 15 емт 150         5         

Жүктерді 

тасымалдау 

ды 

ұйымдасты 

ру 

БП,  

ТК 

Жүктің көліктік 

сипаттамалары 
5 30 15 30 60 15 емт 150       5           

БП,  

ТК 

Көтерме көлік 

машиналары 
5 30 15 30 60 15 емт 150         5         

БП,  

ТК 

Көлік жүйелерінің 

өзара әрекеттесуі 
5 30 15 30 60 15 емт 150           5       
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Темір жол 

көлігінің  

жылжымалы 

құрамы 

БП,  

ТК 

Темір жол 

көлігіндегі жанар-

жағармай 

материалдары 

3 15 15 15 30 15 емт 90     3             

БП,  

ТК 

Темір жол 

көлігіндегі 

энергетикалық 

қондырғылары 

5 30 15 30 60 15 емт 150       5           

БП,  

ТК 

Темір жол 

жылжымалы 

құрамының 

құрылысы 

5 30 15 30 60 15 емт 150         5         

  
БП,  

ТК 
  56 330 180 330 660 180 1680 0 0 3 15 20 10 5 3 0 

  
 

БП циклі 

бойынша 

барлығы 

112 555 390 600 1215 330 3360 5 13 23 23 25 15 5 3 0 

  
КП, 

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

Көлік 

жұмысын 

басқаруды 

ұйымдасты 

ру 

КП,  

ЖК 

Жүк және 

коммерциялық 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

5 30 15 30 60 15 емт 150         5   

    

  

КП,  

ЖК 

Тасымалдауды 

ұйымдастыру 

және қозғалысты 

басқару 

5 30 15 30 60 15 емт 150           5 

    

  

КП,  

ЖК 

Дипломалды 

практика 
12         

 диф. 

сынақ 
360                 12 

  
КП,  

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

«Автомобиль көлігінде тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және пайдалану» мамандануының пәндері 
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Автомобиль

дерді 

техникалық 

пайдалану 

КП,  

ТК 

Автомобиль 

көлігін 

техникалық 

пайдалану 

негіздері 

5 30 15 30 60 15 емт 150           5       

КП, 

ТК 

Автомобильдерді

жөндеуді 

ұйымдастыру 

5 30 15 30 60 15 емт 150             5     

КП, 

ТК 

АКК базасын 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру  

4 30 15 15 45 15 емт 120               4   

Көлік ағымы 

КП, 

ТК 
Автокөлік 

жолдары 
4 30 15 15 45 15 емт 120               4   

КП, 

ТК 
Көлік лектерінің 

сипаттамасы 
5 30 15 30 60 15 емт 150               5   

Ұйымдасты 

рушылық 

және 

логистика 

лық 

КП, 

ТК 

Жолаушыларды 

автомобильмен 

тасымалдау 

5 30 15 30 60 15 емт 150           5       

КП, 

ТК 

Автомобиль 

көлігінде жүк 

тасымалдауды 

ұйымдастыру 

5 30 15 30 60 15 емт 150             5     

КП, 

ТК 
Көлік 

логистикасы 
5 30 15 30 60 

15 емт.,             

курс. 

жұмыс 

150             5     

«Теміржол көлігінде тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және пайдалану» мамандануының пәндері 
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Темір жол 

жылжымалы 

құрамын 

пайдалану 

КП, 

ТК 

Теміржол 

жылжымалы 

құрамын 

техникалық 

пайдалану 

негіздері 

5 30 15 30 60 15 емт 150           5       

КП, 

ТК 
Темір жол көлігін 

жөндеу 
5 30 15 30 60 15 емт 150             5     

КП, 

ТК 

Темір жол 

станциялары мен 

түйіндер 

4 30 15 15 45 15 емт 120               4   

Теміржол 

көлігінде 

қызмет 

көрсету 

КП, 

ТК 

Темір жол 

көлігіндегі жол-

көлік оқиғаларын 

техникалық 

сараптау 

4 30 15 15 45 15 емт 120               4   

КП, 

ТК 
Темір жол 

көлігіндегі сервис 
5 30 15 30 60 15 емт 150               5   

Ұйымдас 

тырушы 

лық және 

логистика 

лық 

КП, 

ТК 

Теміржол 

көлігінде 

жолаушылар 

қозғалысын 

ұйымдастыру 

5 30 15 30 60 15 емт 150           5       

КП, 

ТК 

Темір жол 

көлігімен жүк 

тасымалдауды 

ұйымдастыру 

5 30 15 30 60 15 емт 150             5     

КП, 

ТК 

Көлік 

логистикасы 

жүйесіндегі қойма 

жұмыстары 

5 30 15 30 60 15 емт 150             5     
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КП циклі 

бойынша барлығы 
60 300 150 270 570 150 1800 0 0 0 0 5 15 15 13 12 

    
Қорытынды 

аттестация 
12           360                 12 

    Барлығы 240 1095 960 1140 2355 660 7200 30 30 30 30 30 30 20 16 24 

 

 

Кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі     

 

      

Семестр Триместр Квартал ЖББП МК ЖББП ЖК БП ЖК БП ТК КП ЖК КП ТК ҚА Барлығы 
Ұзақтығы (с.і. сессия, 

каникулсыз), апта 

1     21 5 4         30 18 

2     16   13+1 пр         30 19 

3     7   20 3       30 18 

4     7   5+3 пр 15       30 21 

5         5 20 5 
 

  30 18 

6         5 пр 10 5 10   30 23 

  7,1         5   15   20 10 

    7,2       3   13   16 11 

8              12 пр 
 

12 24 19 

Барлығы  51 5 56 56 22 38 12 240 157 

 

 

Шектеулі күнтізбе (үлгілік)                 

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7,1 трим 7,2 

квартал 

8 сем Барлығы 

Семестр басы 01.09.20ж 18.01.21ж. 01.09.21ж. 17.01.22ж. 05.09.22ж 23.01.23ж. 04.09.23ж. 20.11.23ж. 12.02.24ж   

Теориалық 30 кр 29 кр 30 кр 27 кр 30 кр 25 кр 20 кр 16 кр   207 кр 
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оқыту 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 10 апта 8 апта   108апта 

Сессия 3апта 3 апта 3апта 3 апта 3 апта 3 апта   3апта   21 апта 

Кәсіби практика   1 кр   3 кр   5 кр     12 кр 21 кр 

  1 апта   3 апта   5 апта     12 апта 21 апта 

Қорытынды 

аттестация 

                12 кр 12 кр 

                7 апта 7 апта 

Семестр соңы 
31.12.20ж. 28.05.21ж. 31.12.21ж. 10.06.22ж. 06.01.23ж. 30.06.23ж. 10.11.23ж. 02.02.24ж. 21.06.24ж. 

  

Каникулдар 2 апта 13 апта 2 апта 11 апта 2 апта 9 апта 1 апта 1 апта   41 апта 

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 

Триместр             20 кр    20 кр 

      11 апта   11 апта 

Квартал              16 кр   16 кр. 

       12 апта  12 апта 

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

52 апта 52 апта 52 апта 42 апта 198 апта 

 


