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2018-2019 оқу жылына қабылданатын студенттердің «Кӛлік, кӛлік техникасы және технологиялары» білім бағдарламасы бойынша пәндер 

каталогы  

 

Каталог дисциплин по образовательной программе  «Транспорт, транспортная техника и технологии»  для студентов приема на 2018-2019 

учебный год 

 

The catalog of disciplines on educational program « Transport, Transport equipment and Technology » for students admission to the 2018-2019 academic 

year 

 

 
№ Пәннің 

циклі / 

Цикл 

дисципл

ины /The 

cycle of 

disciplin

e 

Пәннің 

коды / 

Код 

дисцип

лины 

/Code 

of 

discipli

ne 

Пәннің 

атауы / 

Название дисциплины 

/Name of discipline 

Кредит 

саны / 

Количес

тво 

кредито

в /The 

number 

of credits 

Жоспарла

нған 

семестр / 

 

Предполаг

аемый 

семестр 

/Estimated 

semester 

Қысқаша аннотация/ 

 

Краткая аннотация / 

 

Short annotation 

Пререквизиттер/ 

 

Пререквизиты/ 

 

Prerequisites 

Жауапты 

кафедра / 

Кафедра 

ответственная / 

Responsible 

Department 

 Міндетті компоненттер (ТОЖ ескере отырып) / Обязательные компоненты (с учетом ТУПл) / Mandatory components (considering model curriculum) 

1 ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

EDUC  

21001 

Шет тілі I 

Иностранный язык I 

Foreign language I 

3 1 Шет тілінде оқыту үрдісінде тілдік емес 

мамандықтарындағы студенттердің мәдениаралық 

коммуникативтік құзырлықтарын яғни (А2) 

стандартына және (В1) базалық стандартына сәйкес 

қалыптастыру.  

Формирование межкультурных коммуникативных 

компетенций студентов по неязыковым 

специальностям в процессе обучения на 

 Шетел тілдер\ 

Иностранных 

языков\ Foreign 

Languages 
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иностранном языке в соответствии со стандартом 

(A2) и базовым стандартом (В1). 

Formation of intercultural communicative competences 

of students in non-linguistic specialties in the process 

of teaching in a foreign language in accordance with 

the standard (A2) and the basic standard (B1). 

2 ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

EDUC  

21001 

Қазақ (орыс) тілі 1 

Казахский (русский) язык 1 

Kazakh (russian) language 1 

3 1 Қазақ елінің әлеуметтік-экономикалық дамуы 

жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, рухани, мәдени 

ӛрісі кемел, білікті, тілдік құзіреттілігі жоғары 

маман даярлығымен тығыз байланысты. Бұл ретте 

жоғары оқу орындарында қазақ тілінің және орыс 

тілінің жүйелі оқытылуы - ҚР-дың білім беру 

жүйесіндегі мемлекеттік маңызы бар бағыттардың 

бірі. 

Социально-экономическое развитие казахского 

народа тесно связано с подготовкой 

высококвалифицированной, компетентной, 

лингвистически компетентной, 

высокообразованной, конкурентоспособной, 

духовной, культурной сферы. В то же время 

систематическое изучение казахского и русского 

языков в высших учебных заведениях является 

одним из важнейших направлений в системе 

образования Республики Казахстан. 

The social-economic development of the Kazakh 

people is closely connected with the preparation of a 

highly qualified, competent, linguistically competent, 

highly educated, competitive, spiritual, and cultural 

sphere. At the same time systematic study of Kazakh 

and Russian languages in higher educational 

institutions is one of the most important directions in 

the education system of the Republic of Kazakhstan. 

 

 Практикалық 

қазақ тілі\ 

Практический 

казахский язык\ 

Practical Kazakh 

language  

Орыс 

филологиясы\ 

Русская 

филология\ 

Russian philology 

3 ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

HIST 

21002 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы  

Современная история 

Казахстана  

Modern history of Kazakhstan 

3 1 Қазақ халқының қалыптасуы, мемлекеттігінің 

орнығуы мен дамуының үздіксіздігі, рухани 

мәдениеті, этногенезінің сабақтастығы туралы 

шынайы тарихи  білім беру. Студенттердің ғылыми 

кӛзқарас деңгейінде кешенді қабылдауына жағдай 

жасау; ғылыми әдебиеттер және деректік 

материалдармен жұмыс істеуге баулу.  

Историческое образование по формированию 

 Қазақстан 

тарихы\  

История 

Казахстана\ 

History of 

Kazakhstan 
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казахского народа, преемственность развития и 

преемственность государственности, духовная 

культура, преемственность этногенеза. Создание 

условий для всестороннего восприятия студентов 

на научном уровне; взаимодействие с научной 

литературой и рабочими материалами. 

Historical education on the Kazakh people formation, 

continuity of development and continuity of statehood, 

spiritual culture, continuity of ethnogenesis. Creation 

of conditions for comprehensive perception of students 

at the scientific level; interaction with scientific 

literature and working materials. 

 

4 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

MPHM  

22004 

Жоғары математика I 

Высшая математика I 

Higher mathematics I 

3 1 Алгебра, геометрия және математикалық талдау 

тараулары бойынша студенттердің білім- 

біліктіліктері тереңдету, сызықтық алгебра, 

аналитикалық геометрия және математикалық 

талдау негіздерін қалау.  

Разработка основ знаний у студентов алгебры, 

аналитической геометрии и математического 

анализа по алгебре, геометрии и математическому 

анализу. 

Development of students knowledge fundamentals in 

algebra, analytical geometry and mathematical analysis 

in algebra, geometry and mathematical analysis. 

 

 Жоғары 

математика\ 

Высшая 

математика\ 
Higher 

mathematics 

5 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

MPHM  

22004 

Физика I 

Физика I 

Physics I 

2 1 Физиканың әр түрлі салаларындағы 

жетістіктерімен таныстырып, әлемнің физикалық 

кӛрінісі туралы түсінікті қалыптастыру. Физиканың 

іргелі зерттеулердегі, техникадағы, келелі ғылыми-

техникалық мәселелерді шешудегі маңызды рӛлі 

туралы түсінік беру.  

Ознакомление с достижениями различных областей 

физики и сформировать понимание физического 

мира в мире. Иметь представление о важной роли 

физики в решении фундаментальных проблем 

науки, техники и сложных научно-технических 

проблем. 

Familirization with the achievements of various fields 

of physics and form an understanding of the physical 

world in the world. To have an idea of the important 

 Техникалық 

физика\ 

Техническая 

физика\ 

Technical Physics 
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role of physics in solving fundamental problems of 

science, technology and complex scientific and 

technical problems. 

 

6 ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

EDUC 

21001 

Ақпараттық 

коммуникативтік 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Information and 

communication technologies 

3 1 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

саласындағы негізгі үрдістерді анықтау. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

дамытуға ықпал ететін экономикалық және саяси 

факторлар. Ақпаратты іздеу және сақтау үшін 

ақпараттық ресурстарды пайдалану. 

Определение основных тенденции в области 

информационно- коммуникационных технологий. 

Экономические и политические факторы 

способствовующие развитию информационно-

коммуникационных технологий. Использование 

информационных ресурсов для поиска и хранения 

информации.  

Determination of the main trends in the field of 

information and communication technologies. 

Economic and political factors contributing to the 

development of information and communication 

technologies. Use of information resources to search 

and store information. Features of various operating 

systems, work with spreadsheets, perform data 

consolidation, build graphics. 
 

 Информатика\ 

Информатика\ 

Computer science 

 

7 ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

EDUC 

21001 

Шет тілі II 

Иностранный язык II 

Foreign language II 

3 2 Шет тілінде оқыту үрдісінде тілдік емес 

мамандықтарындағы студенттердің мәдениаралық 

коммуникативтік құзырлықтарын яғни (А2) 

стандартына және (В1) базалық стандартына сәйкес 

қалыптастыру. 

Формирование межкультурных коммуникативных 

компетенций студентов по неязыковым 

специальностям в процессе обучения на 

иностранном языке в соответствии со стандартом 

(A2) и базовым стандартом (В1). 

Formation of intercultural communicative competences 

of students in non-linguistic specialties in the process 

of teaching in a foreign language in accordance with 

the standard (A2) and the basic standard (B1). 

Шет тілі I\ 

Иностранный язык I  

\Foreign language I 

Шетел тілдер\ 

Иностранных 

языков\ Foreign 

Languages 

8 ЖБП МК EDUC Қазақ (орыс) тілі  3 2 Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы Қазақ (орыс) тілі 1\ Практикалық 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

 

ООД ОК 

GCD CC 

21001 Казахский (русский) язык  

Kazakh (russian) language 

жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, рухани, мәдени 

ӛрісі кемел, білікті, тілдік құзіреттілігі жоғары 

маман даярлығымен тығыз байланысты. Осыған 

орай жоғары оқу орындарында қазақ тілінің және 

орыс тілінің жүйелі оқытылуы - ҚР-дың білім беру 

жүйесіндегі мемлекеттік маңызы бар бағыттардың 

бірі. 

Социально-экономическое развитие Казахстана 

тесно связано с подготовкой высоко 

квалифицированной, компетентной, 

лингвистически компетентной, высоко 

образованной, конкурентоспособной, духовной, 

культурной сферы. В этом отношении 

систематическое изучение казахского и русского 

языков в высших учебных заведениях является 

одним из важнейших направлений в системе 

образования Республики Казахстан. 

The social-economic development of Kazakhstan is 

closely connected with the preparation of a highly 

qualified, competent, linguistically competent, highly 

educated, competitive, spiritual, and cultural sphere. In 

this respect, the systematic study of Kazakh and 

Russian languages in higher educational institutions is 

one of the most important directions in the education 

system of the Republic of Kazakhstan. 

 

Казахский 

(русский) язык 1\ 

Kazakh (russian) 

language 1 

қазақ тілі\ 

Практический 

казахский язык\ 

Practical Kazakh 

language  

Орыс 

филологиясы\ 

Русская 

филология\ 

Russian philology 

9 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

MPHM 

22004 

Жоғары математика II 

Высшая математика II 

Higher mathematics II 

3 2 Алгебра, геометрия және математикалық талдау 

тараулары бойынша студенттердің білім- 

біліктіліктері (формулаларды, анықтамаларды, 

теоремаларды, есептерді шешуді және т.б.) 

тереңдету, сызықтық алгебра, аналитикалық 

геометрия және математикалық талдау негіздерін 

қалау.  

Формирование знаний у студентов (формулы, 

определения, теоремы, решения задач и т. д.) по 

алгебре, геометрии и математическому анализу, 

которые основаны на линейной алгебре, 

аналитической геометрии и математическом 

анализе. 

Formation of knowledge among students (formulas, 

definitions, theorems, problem solutions, etc.) in 

Жоғары 

математика I\ 

Высшая 

математика I\ 

Higher mathematics I  

Жоғары 

математика\ 

Высшая 

математика\ 
Higher 

mathematics 
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algebra, geometry and mathematical analysis, which 

are based on linear algebra, analytical geometry and 

mathematical analysis. 

10 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

MPHM 

22004  

Физика II 

Физика II 

Physics II 

2 2 Физиканың әр түрлі салаларындағы 

жетістіктерімен таныстырып, әлемнің физикалық 

кӛрінісі туралы түсінікті қалыптастыру. Физиканың 

іргелі зерттеулердегі, техникадағы, келелі ғылыми-

техникалық мәселелерді шешудегі маңызды рӛлі 

туралы түсінік беру.  

Ознакомление с достижениями различных областей 

физики и сформировать понимание физического 

мира в мире. Дать представление о важной роли 

физики в решении фундаментальных проблем 

науки, техники и сложных научно-технических 

проблем. 

Familirization with the achievements of various fields 

of physics and form an understanding of the physical 

world in the world. Give an idea of the important role 

of physics in solving fundamental problems of science, 

technology and complex scientific and technical 

problems. 

Физика I\Физика I\ 

Physics I 

Техникалық 

физика\ 

Техническая 

физика\ 

Technical Physics 

 

11 ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

HIST 

21002 

Философия 

Философия 

Philosophy 

3 3 Адам болмысының мәні, сондай-ақ арнайы 

ғылымдар проблемасына байланысты дүниеге 

кӛзқарастарын қалыптастыру, жалпы ғылыми 

парадигмаларды қарайтын гуманистік идеалды 

жеке қарастыру; философияның негізгі теориялық 

проблемаларына тұтас, жүйелі талдау жасау; 

философияның негізгі теориялық бӛлімдерінің 

категориялық және әдістемелік аппараты.  

Сущность человеческого существования, а также 

формирование мировоззрения проблемы 

специальных наук, индивидуалистический 

гуманистический идеал, рассматривающий общие 

научные парадигмы; целостный, систематический 

анализ основных теоретических проблем 

философии; категорический и методический 

аппарат основных теоретических разделов 

философии. 

The essence of human existence, as well as the 

formation of the world outlook of the special sciences 

problem, an individualistic humanistic ideal that 

 Философия\ 

Философия\ 

Philosophy 
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considers general scientific paradigms; a holistic, 

systematic analysis of the main theoretical problems of 

philosophy; categorical and methodical apparatus of 

the main theoretical sections of philosophy. 

12 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

TRAN 

22005 

Кәсіби бағытталған шет 

тілі 

Профессионально- 

ориентированный 

иностранный язык 

Professional oriented foreign 

language 

2 3 Болашақ мамандықтың ерекшелігін меңзейтін, 

кәсіби-бағытталған білім беру — студенттерді шет 

тіліне үйрету қажеттілігінде болып отыр. Сонымен 

қатар, кәсіби және лингвистикалық білімге 

негізделген әр студенттің жеке басының жан-жақты 

дамуы, тілін оқып отырған елдің тұрмыс-тіршілігі 

мен мәдениетін зерттей отырып оқу және 

студенттердің арнайы дағдыларын 

қалыптастырудың үйлесімділігі ескеріледі. 

Профессионально-ориентированное образование, в 

котором подчеркивается специфика будущей 

профессии, - это необходимость обучения 

студентов иностранным языкам. В то же время 

каждый студент, база которого основана на 

профессиональных и лингвистических знаниях, 

учитывает многогранное развитие личности, 

изучение языка и культуры страны, где 

учитывается язык и формирование специальных 

навыков учащихся. 

Professional-oriented education, which emphasizes the 

specificity of the future profession, is the need for 

students to learn foreign languages. At the same time, 

each student, whose base is based on professional and 

linguistic knowledge, takes into account the 

multifaceted development of the individual, the study 

of the language and culture of the country, which takes 

into account the language and the formation of special 

skills for students. 

 

Шет тілі II\ 

Иностранный язык 

II\Foreign language 

II 

Шетел тілдер\ 

Иностранных 

языков\ Foreign 

Languages 

13 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

MPHM 

22004 

Электротехника және 

электроника негіздері 

Электротехника и основы 

электроники 

Electrical engineering and of 

electronics fundamentals 

3 3  Электротехника, электроника  және автоматика 

пәні ғылым ретінде ӛте күшті ғылыми, техникалық 

және гуманитарлық потенциалға ие, ол жалпы 

адамзат мәдениетінің маңызды компоненті болып 

табылады. Олар барлық техникалық пәндерге 

ғылыми база болып табылады, сондай-ақ, 

электротехника, физика және математиканың бір-

бірімен тығыз байланысы бәріне белгілі.  

Физика \Физика\ 

Physics 

Жылуэнергетика\

Теплоэнергетика\ 

Thermal power 

engineering 
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Электротехника, электроника и автоматизация 

имеют сильный научно-технический и 

гуманитарный потенциал как наука, которая 

является важной составляющей человеческой 

цивилизации. Эта научная база для всех 

технических дисциплин, а также имеет тесную 

взаимосвязь с электротехникой, физикой и 

математикой. 

Electrical engineering, electronics and automation have 

a strong scientific, technical and humanitarian potential 

as a science that is an important component of human 

civilization. This scientific basis for all technical 

disciplines, and also has a close relationship with 

electrical engineering, physics and mathematics. 

 

 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

TRAN 

22005 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Professionally oriented 

kazakh (russian) language 

2 4 Кез келген техника саласының маманын кәсіби 

дайындаудын. маңызды шарты - мамандық тілін, 

кәсіби сӛйлеу тілін менгерту. Бакалаврға ғылыми 

және техникалық мәтінді оқып, онын жалпы 

мазмұнын ауызша және жазбаша түрде баяндай 

алуы, әріптестерімен кәсіби тақырыпка сӛйлесе 

алуы, ӛзінің кәсіби кұзыреті шеңберінде түрлі 

шағын стиль мен жанр талаптарына сай мәтіндерді 

жаза алуды үйрету.  

Важнейшим условием профессиональной 

подготовки  любого специалиста является развитие 

языка профессии, профессионального языка речи. 

Бакалавр может читать и писать научные и 

технические тексты в устной и письменной форме, 

беседовать с коллегами по профессиональному 

предмету, различать стили и жанровые тексты под 

его профессиональной компетенцией. 

The most important condition for the professional 

training of any specialist is the language development 

of the profession, the professional language of speech. 

The bachelor can read and write scientific and 

technical texts in oral and written form, talk with 

colleagues on a professional subject, distinguish styles 

and genre texts under his professional competence. 

 

Қазақ (орыс) тілі \ 

Казахский 

(русский) язык \ 

Kazakh (russian) 

language  

Практикалық 

қазақ тілі\ 

Практический 

казахский язык\ 

Practical Kazakh 

language  

Орыс 

филологиясы\ 

Русская 

филология\ 

Russian philology 

 БП МК TRAN Машина бӛлшектері 3 4 Халық шаруашылығында кеңінен таралған машина Физика \Физика\ Механика\ 
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БД ОК 

BD CC 

22006 Детали машин 

Machine elements 

мен тетіктердің жалпы бӛлшектерінің құрылымы 

мен есептеу жолдары және олардың құрылымын 

құру мәселелері қарастырылады. Машина 

бӛлшектерінің құрылымы мен жұмыс істеуі, 

қолдану орны, машина бӛлшектерінің құрылымын 

жасау, есептеу жолдарын автоматтандыру негіздері 

қаралады.  

Проблемы структуры и расчета общих частей и их 

структуры широко обсуждаются в национальной 

экономике. Рассмотрена структура и 

функционирование деталей машин, место их 

применения, структура деталей машин, 

автоматизация вычислительных методов. 

Problems in the structure and calculation of common 

parts and their structure are widely discussed in the 

national economy. The structure and functioning of 

machine elements, the place of their application, the 

structure of machine elements, the automation of 

computational methods are considered. 

 

Physics Механика\ 

Mechanics 

 КП МК 

ПД ОК 

PD СС  

TRAN 

32010 

Кӛлік техникасын 

техникалық пайдалану 

негіздері 

Основы технической 

эксплуатации 

транспортной техники 

Fundamentals of transport 

machinery technical 

operation 

2 5 Кӛлік техникасын пайдалану барысында жұмысқа 

қабілеттілігін қамтамасыз ету және кӛлік ресурсын 

сақтай отырып техникалық қызмет кӛрсету мен 

жӛндеу шығындарын азайту туралы терең білім 

беру. Автомобильдер мен олардың құрылымдық 

элементтерінің техникалық жай-күйіндегі 

ӛзгерістердің заңдылықтары, пайдалану процесінде 

сенімділікті қамтамасыз ету әдістері 

қарастырылады. 

Дать глубокие знания по обеспечению 

работоспособности транспортной техники в 

процессе эксплуатации и сокращения затрат на 

техническое обслуживание и ремонт с сохранением 

ресурса транспорта. Изучаются закономерности 

изменения технического состояния автомобилей и 

его конструктивных элементов, методы 

обеспечения надежности в процессе эксплуатации.  

Provide deep knowledge on ensuring the operability of 

transport equipment in the operation process and 

reducing the costs of maintenance and repair while 

preserving the transport resource. The regularities of 

Кӛлік 

құралдарының 

кұрылысы\ 

Устройство 

транспортных 

средств\ Vehicle 

structure 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 
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changes in the technical condition of cars and its 

structural elements, methods of ensuring reliability in 

the operation process are studied. 

 КП МК 

ПД ОК 

PD СС 

TRAN 

32009 

Кӛлік техникасының 

энергетикалық 

қондырғылары 

Энергетические установки 

транспортной техники 

Power plants of transport 

machines 

3 6 Жылулық қозғалтқыштардың жалпы типтерінің 

құрылымдық ерекшеліктері мен әрекет ету 

принципі қарастырылады. Поршеньдік және аралас 

қозғалтқыштардың жұмыс процестерінің 

теориясының негіздері, қозғалтқыштардың негізгі 

параметрлерін және жылу балансын есептеу 

әдістері ұсынылған. Поршеньдік қозғалтқыштың 

негізгі бӛліктері мен механизмдерінің 

конструкциялары сипатталған. 

Рассматираются конструктивные особенности и 

принцип действия распространенных типов 

тепловых двигателей. Приводятся основы теории 

рабочих процессов поршневых и комбинированных 

двигателей, методы расчета основных параметров 

двигателей и теплового баланса. Описываются 

конструкции основных деталей и механизмов 

поршневых двигателей. 

The structural features and the principle of action of 

common types of thermal engines are considered. The 

foundations of the piston and combined engines 

working processes theory, methods of calculating the 

main parameters of engines and heat balance are given. 

The designs of the main parts and mechanisms of 

reciprocating engines are described. 

 

Кӛлік 

қозғалтқыштары\ 

Транспортные 

двигатели\ 

Transport engines 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 

 ОҚТ 

ДВО 

AE 

PhCS 

13017 

Дене шынықтыру  

Физическая культура 

Physical Culture 1, 2, 3, 4 

2 1 Дене шынықтырудың негізгі ұғымдары. Дене 

шынықтыру мен спорттың ағымдағы жағдайы. 

Жеке тұлғаның дене тәрбиесі. Ӛмірдің әр түрлі 

салаларында дене шынықтыру қызметінің мәні. 

Дене шынықтыру құндылықтары. Бұқаралық спорт 

және жоғары жетістіктер спорты, олардың 

мақсаттары мен міндеттері. Спорттық жіктеу. 

Спорттық жарыстар студенттер үшін жалпы 

физикалық, кәсіби-қолданбалы, спорттық жаттығу 

құралдары мен әдісі ретінде. 

Основные понятия физической культуры. 

Современное состояние физической культуры и 

спорта. Физическая культура личности. 

 Дене 

шынықтыру 

және спорт\ 

Физическая 

культура и 

спорт\ Physical 

Education and 

Sport 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

 

Деятельностная сущность физической культуры в 

различных сферах жизни. Ценности физической 

культуры. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Спортивные соревнования как 

средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной 

подготовки студентов. 

Basic concepts of physical culture. The current state of 

physical culture and sports. Physical culture of 

personality. The activity essence of physical culture in 

various spheres of life. Values of physical culture. 

Mass sport and sport of higher achievements, their 

goals and objectives. Sports classification. Sports 

competitions as a means and method of general 

physical, professional-applied, sports training for 

students. 

 Мамандықтыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) / Обязательные компоненты для специальности (ВУЗовский компонент) / Mandatory components of 

the specialty (the university component) 

         

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору 

1 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

EAST 

13016 

Еуразияшылдық: теориясы 

және тәжірибесі 

Евразийство: теoрия и 

практика 

Eurasianism: theory and 

practice 

2 1 Еуразияшылдық: теория және практика курсы 

еуразияшылдық  идеясы мен оның қайнар кӛздері 

бойынша басты ғылыми-теориялық тұжырымдар 

турасында ең негізгі және қажетті мәліметтер  

беруді кӛздейді. Еуразияшылдық идеясының 

бастаулары, оның қалыптасу тарихы мен басты 

кезеңдері, классикалық және қазіргі қазақстандық 

еуразияшылдықтың теориялық ерекшеліктері 

инновациялық идеялар қарастырылады. 

Евразийство: курсы практики и теории 

предусматривает передачу самых основных и 

необходимых сведений научно-теоретических 

выводов по идеям евразийства и его источникам. 

Рассматриваются истоки идеи евразийства, ее 

история и основные этапы становления, 

теоретические особенности инновационных идей 

классического и современного казахстанского 

евразийства. 

Eurasianism: practice courses and theory provide 

transfering the most basic and necessary information of 

 Еуразиялық 

зерттеулер\ 

Евразийские 

исследования\ 

Eurasian studies 
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scientific and theoretical conclusions of Eurasianism 

ideas and its sources. The origins of the Eurasianism 

idea, its history and main stages of formation, 

innovative ideas theoretical features of classical and 

modern Kazakh Eurasianism are considered. 

2 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

HIST 

21002 

Экология және табиғатты 

пайдалануды басқару 

негіздері 

Основы экологии и 

управления 

природопользованием 

Fundamentals of ecology 

and environmental 

management 

2 1 Қоршаған табиғи ортаны қорғау, табиғи қорларды 

сақтау және тиімді пайдалану, табиғи ортаның 

ластануы жайлы түсініктер және қазіргі кездегі 

Қазақстан Республикасының экологиялық жағдайы 

мен оны шешу жолдары, тұрақты даму 

концепциясының негізгі қағидалары туралы 

қарастырады.  

Охрана окружающей природной среды, сохранение 

и рациональное использование природных 

ресурсов, загрязнение природной среды и его 

экологическое состояние и современные понятия о 

пути решения Республики Казахстан, 

рассматривает основные принципы концепции 

устойчивого развития. 

Environmental protection, conservation and rational 

use of natural resources, pollution of the natural 

environment and its ecological status and modern 

concepts of the Republic of Kazakhstan solving way, 

considers the basic principles of the sustainable 

development concept. 

 Қоршаған 

ортаны қорғау 

саласындағы 

басқару және 

инжиниринг\ 

Управление и 

инжиниринг в 

сфере охраны 

окружающей 

среды\ 

Management and 

engineering in the 

environmental 

protection field 

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

22006 

Теориялық механика 

Теоретическая механика 

Theoretical mechanics 

(1) 

3 2 Күш және күштер жүйесі. Статиканың 

аксиомалары. Қос күш теориясы. Күштер жүйесінің 

тепе-теңдік шарттары. Үйкеліс. Ауырлық центрі. 

Нүкте қозғалысының берілу тәсілдері. Нүктенің 

жылдамдығы мен үдеуі. Қатты дененің қарапайым 

қозғалыстары. Қатты дененің жазық қозғалысы.  

Сила и система сил. Аксиомы статики. Теория 

двойной силы. Системы сил условия равновесия. 

Трения. Центр тяжести. Способы задания движения 

точки. Скорость и ускорение. Простейшие 

движения твердого тела. Плоское движение 

твердого тела. 

Strength and system of forces. Statics axioms. The 

ouble force theory. Equilibrium conditions. Friction. 

Center of gravity. The point motion specifying 

methods. Speed and acceleration. The simplest 

Физика \Физика\ 

Physics 

Механика\ 

Механика\ 

Mechanics 
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movements of a solid body. Plane motion of a rigid 

body. 

4 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

22007 

Кӛліктің жалпы курсы 

Общий курс транспорта 

General course of transport 

(1) 

2 2 Бірыңғай кӛлік жүйесі және олардың түрлері мен 

жіктемесі. Автомобиль кӛлігі және олардың 

ерекшеліктері мен негізгі кӛрсеткіштері.Теміржол 

кӛлігі және олардың ерекшеліктері мен негізгі 

кӛрсеткіштері. Су кӛлігі және олардың 

ерекшеліктері мен негізгі кӛрсеткіштері. Әуе кӛлігі 

және олардың ерекшеліктері мен негізгі 

кӛрсеткіштері.  

Единая транспортная система, их виды и 

классификация. Автомобильный транспорт и их 

особенности, основные показатели. Особенности 

железнодорожного транспорта и их основные 

показатели. Водный транспорт, их особенности и 

основные показатели. Основные показатели 

воздушного транспорта и их особенности. 

Unified transport system, their types and classification. 

Road transport and their features, key indicators. 

Features of the railway transport and their main 

indicators. Water transport, their features and key 

indicators. Main indicators of air transport and their 

features. 

Физика \Физика\ 

Physics 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 

5 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

MNGT 

21003 

Еңбек қызметінің 

құқықтық негіздері 

Правовые основы 

трудовой деятельности 

Legal fundamentals of 

labour activity 

(1) 

2 2 Курсты оқыту барысында еңбек саласындағы 

құқықтық қатынастардың реттелуі жан-жақты 

зерттелмек және болашақта жоғары білікті 

мамандарға қажетті талдау қабілетінің 

қалыптасуына баса назар аударылмақ Пәннің 

мақсаты: студенттердің еңбек қатынастарын 

құқықтық реттеу саласындағы қалыптасқан білім 

жүйесін игеру, еңбек ресурстарын пайдаланудағы 

мемлекет саясатын дұрыс түсінуі.  

В ходе курса обучения регулирование правовых 

отношений в сфере труда будет всесторонне 

исследоваться и в будущем будет уделено особое 

внимание всестороннему анализу и способностям, 

необходимые формированию 

высококвалифицированных специалистов. Цель 

дисциплины: освоение студентами системы знаний 

в области правового регулирования трудовых 

отношений, правильное понимание политики 

 Азаматтық-

құқықтық 

пәндер\Гражданс

ко-правовые 

дисциплины\ 

Civil and law 

disciplines 
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государства в использовании трудовых ресурсов. 

During the course, the regulation of legal relations in 

the labour world will be thoroughly investigated and in 

the future special attention will be paid to the 

comprehensive analysis and abilities necessary for the 

formation of highly qualified specialists. The purpose 

of the discipline: the students' mastery of the 

knowledge system in the labor relations legal 

regulation field, the correct understanding of the state 

policy in the use of labor resources. 

6 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

22006 

Материалдар кедергісі 

Сопротивление 

материалов 

Strength of materials 

(1) 

3 3 Ең жиі кездесетін типті инженерлік құрылым 

элементтері мен машина бӛлшектерін беріктікке 

және орнықтылыққа есептеудің әдістері мен 

тәсілдерін меңгеру. Беріктік, тӛзімділік, үнемділік 

шарттарын қанағаттандыратын конструкция мен 

оның бӛлшектерінің қажетті қорын құрудың  

теориялық және эксперименттік негіздерін 

меңгеру.  

Освоение методов расчета на прочность и 

устойчивость наиболее часто встречающихся типов 

элементов инженерной структуры и деталей 

машин. Конструкция удовлетворяющих условий 

прочности, долговечности, экономичности и 

освоение  теоретических и экспериментальных 

основ создания необходимых запасов деталей. 

Mastering the calculation methods of the most common 

types of engineering structure elements and machine 

parts strength and stability. The design of strength 

satisfying conditions, durability, economy and 

mastering the theoretical and experimental foundations 

of creating the necessary parts stocks. 

Теориялық 

механика 

Механика\ 

Механика\ 

Mechanics 

7 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

22006 

Механизмдер және 

машиналар теориясы 

Теория механизмов и 

машин 

Theory of mechanisms and 

machines 

(1) 

3 3 Пәнді оқудың мақсаты бакалаврлардың 

механикалық қозғалысқа жататын кӛптеген 

құбылыстарға қатысты түсiнiктерiн қалыптастыру 

және механикалық қозғалыстың негiзгi зандарын 

игеру. Курсты ӛткенде материалық нүкте, абсолют 

қатты дене, механикалық жүйе; қатты дене 

қозғалыстары мен тепе-теңдiк шарттары; қатты 

дененiң қозғалыстарын түрлендiру тәсiлдерi туралы 

жалпы хабардар болуы керек. 

Цель дисциплины  формирование у студентов 

Физика \Физика\ 

Physics 

Механика\ 

Механика\ 

Mechanics 
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понятий разных явлений, относящихся к 

механическим движениям и освоение основных 

законов механического движения. При изучении 

курса студентам необходимо знать о материальной 

точке; об абсолютно твердом теле; о механической 

системе; о движении твердых тел и условиях 

равновесия; об преобразовании движения твердого 

тела. 

The purpose of the discipline is the formation of 

knowledge in the concepts of various phenomena 

related to mechanical movements and mastering the 

basic laws of mechanical motion. When studying the 

course, students need to know about the material point; 

about an absolutely rigid body; about the mechanical 

system; the motion of solids and equilibrium 

conditions; the transformation of the motion of a rigid 

body. 

8 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

22007 

Кӛлік құралдарының 

кұрылысы 

Устройство транспортных 

средств 

Vehicle structure 

(1) 

3 3 Кӛлік құралдарының іштен жану 

қозғалтқыштарының құрылылысы және түрлері. 

Кӛлік техникасының трансмиссиясының 

құрылысы. Кӛлік техникасының жүріс бӛлігі, 

шанақ және кабинасының құрылысы. Кӛлік 

техникасының басқару механизмдерінінің 

құрылысы. Кӛлік техникасының 

электржабдықтарының құрылысы. 

Устройство и типы двигателей внутренного 

сгорания транспортной техники. Устройство 

трансмиссий транспортной техники. Устройство 

ходовой части, кузова и кабины транспортной 

техники. Устройство механизмов управления 

транспортной техники. Устройство 

электрооборудования транспортной техники. 

The structure and types of internal combustion engines 

of transport equipment. Arrangement of transmissions 

of transport equipment. The structure of a running gear, 

a body and a cabin of transport technics. Arrangement 

of control mechanisms for transport equipment. The 

structure of electrical equipment of transport 

equipment. 

Кӛліктің жалпы 

курсы\ Общий 

курс транспорта\ 

General course of 

transport 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 

9 БП ТК 

БД КВ 

TRAN 

22005 

Жылу техникасы және 

термодинамика негіздері 

2 3 Техникалық термодинамиканың негізгі түсініктері 

мен анықтамалары. Термодинамиканың бірінші 

Физика \Физика\ 

Physics 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 
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BD EC Теплотехника и основы 

термодинамики 

Heat engineering and 

thermodynamics 

fundamentals 

(1) 

және екінші заңы. Жылу қозғалтқышы мен 

қондырғыларының идеал циклдары. Бу мен 

газдардың термодинамикалық қасиеттері. 

Жылутехникалық есебі. Жылутехника мен 

термодинамика заңдылықтарын пайдаланудың 

негізгі тенденциялары. 

Основные понятия и определения технической 

термодинамики. Первый и второй законы 

термодинамики. Идеальные циклы тепловых 

двигателей и установок. Термодинамические 

свойства пара и газа. Задачи теплотехники. 

Основные тенденции использования 

закономерностей теплотехники и термодинамики. 

Basic concepts and definitions of technical 

thermodynamics. The first and second laws of 

thermodynamics. Ideal cycles of heat engines and 

installations. Steam and gas thermodynamic properties. 

Heat engineering problems. The main trends in the use 

of heat engineering and thermodynamics laws. 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 

10 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

22005 

Инженерлік және 

компьютерлік графика 

Инженерная и 

компьютерная графика 

Engineering and computer 

graphics 

(1) 

3 4 Сызбада кеңістік пішіндерін кескіндеу арқылы 

студенттердің кеңістік туралы мәліметтерін 

ұлғайтып, кеңістікті елестете білу қабілетін 

дамыту. Графикалық модельдерді пайлаланып 

кеңістік пішіндерді мен қатынастарына 

байланысты есептерді шеше білу. Қолданбалы 

және графикалық бағдарламаларды пайдалану 

арқылы сызбалар сызу. 

 

Жоғары 

математика I\ 

Высшая 

математика I\ 

Higher mathematics I 

Дизайн және 

инженерлік 

графика\ Дизайн 

и инженерная 

графика\Design 

and Engineering 

Graphics 

11 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

22005 

Материалтану және 

конструкциялық 

материалдар технологиясы 

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

Materials engineering and 

construction materials 

technology 

(1) 

3 4 Материалдардың құрамының және қасиетерінің 

арасындағы байланысты, сонымен қатар 

конструкциялық материалдарды талдау тәртібін 

оқыту, конструкциялық материалдарды ӛңдеу және 

балқытып қалыптарға құю, қысыммен ӛңдеу, 

пісіру, кесу және басқа әдістерімен ӛңдеу арқылы 

пішінің ӛзгертіп дайындамалар мен бӛлшектерді 

жасау технологиясымен білімгерлерді таныстыру 

қарастырылады. 

Рассматривается представление студентам  связи 

между структой и свойствами материалов, а также 

обучение порядку анализа конструкционных 

Физика \Физика\ 

Physics 

Стандартизация 

және 

сертификация\Ст

андартизация и 

сертификация\ 

Standardization 

and Certification 
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материалов, обучение технологии изготовления 

заготовок и деталей, изменяя форму с помощью  

обработки конструкционных материалов и 

литейных форм, прессования, сварки, резки и 

другими методами. 

The presentation to students of the relationship 

between the structure and properties of materials, as 

well as the training in the analysis of construction 

materials, the training of technology for the 

manufacture of blanks and parts, changing the shape 

through the processing of structural materials and 

molds, pressing, welding, cutting and other methods. 

12 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

32008 

Кӛліктегі заманауи 

ақпараттық технологиялар 

Современные 

информационные 

технологии на транспорте 

Modern information 

technologies on transport 

(1) 

3 4 Кӛліктік процесті ақпараттық қолдау туралы 

түсінік. Кӛліктегі телекоммуникациялық жүйелер.  

Электрондық сәйкестендіру құралдарын жіктеу. 

Радио жиілігін сәйкестендіру. Bar-кодты 

сәйкестендіру. Автокӛліктерді кеңістіктік 

сәйкестендіру. Электрондық сәйкестендіру үшін 

ақпараттық жүйелер. 

Понятие информационной поддержки 

транспортного процесса. Телекоммуникационные 

системы на транспорте. Классификация 

электронных средств идентификации. 

Радиочастотная идентификация. Маркировка 

штрих-кода. Пространственная идентификация 

транспортных средств. Системы идентификации 

электронной информации. 

The concept of the transport process information 

support. Telecommunication systems in transport. 

Classification of electronic means of identification. 

Radio frequency identification. Bar code marking. 

Spatial identification of vehicles. Systems for the 

identification of electronic information. 

Ақпараттық 

коммуникативтік 

технологиялар\ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии\ 

Information and 

communication 

technologies 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 

13 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

22007 

Пневмо- гидрожетектер 

және сервомеханизмдер 

Пневмо-гидроприводы и 

сервомеханизмы 

Pneumatic and hydraulic 

drives and servomechanisms 

(1) 

4 4 Машиналардың гидравликалық және 

пневматикалық жүйелерінің жұмысын түсіну, 

оларды сауатты пайдалану үшін, ақауларының 

себебін анықтау және оларды жою үшін, сонымен 

қатар оларды жобалап есептеу үшін сұйықтар мен 

газдар механикасын білу керек. 

Понимать работу гидравлических и 

пневматических систем машин, правильно их 

Кӛлік 

құралдарының 

кұрылысы\ 

Устройство 

транспортных 

средств\ Vehicle 

structure 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 
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использовать, знать причину дефектов и устранять 

их, а также знать, как рассчитать их жидкости и 

газы. 

Understand the work of machines hydraulic and 

pneumatic systems, use them correctly, know the cause 

of defects and eliminate them, and also know how to 

calculate their fluids and gases. 

Transport 

equipment and 

Technologies 

14 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC  

MNGT 

21003 

Кәсіпкерлік негіздері 

Основы 

предпринимательства 

Business fundamentals 

(1) 

3 5 Экономикалық теория пәні мен әдістері. Нарықтық 

шаруашылыққа жалпы сипаттама. Сұраныс және 

ұсыныс теорияларының негіздері. Шығындардың 

қалыптасу ерекшеліктері және кәсіпорын табысы. 

Кәсіпкерлік қызмет. Макроэкономика 

қалыптасуының негізгі заңдылықтары. 

Экономикалық цикл.  

Предмет экономической теории и ее методы. 

Общие характеристики рыночной экономики. 

Основы теории спроса и предложения. 

Особенности затрат и доходов предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Основные 

законы формирования макроэкономики. 

Экономический цикл. 

The subject of economic theory and its methods. 

General characteristics of a market economy. 

Fundamentals of the supply and demand theory. 

Features of expenses and incomes of the enterprise. 

Entrepreneurial activity. The basic laws of the 

macroeconomics formation. The economic cycle. 

 Экономика және 

кәсіпкерлік\ 

Экономика и 

предпринимател

ьство\ Economics 

and 

entrepreneurship 

15 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

32009 

Кӛлік техникасының 

электржабдығы және 

автоматты басқару 

жүйелері 

Электрооборудование и 

автоматические системы 

управления транспортной 

техники 

Electric equipment and 

automatic systems of 

controlling transport 

technique  

(1) 

4 5 Курс электр және магниттік тізбектердегі тұрақты 

және ӛтпелі процесстерді, электротехника, 

электротехнология, сигналдар мен ақпаратты 

беруді зерттеуді қамтиды, сондықтан осы салада 

білім қажет. 

Курс включает в себя изучение установившихся и 

переходных процессов в электрических и 

магнитных цепях, решение проблем 

электротехники, электротехнологии, передачи 

сигналов и информации, поэтому знания в этой 

области необходимы. 

The course includes the study of steady and transient 

processes in electrical and magnetic circuits, the 

solution of electrical engineering problems, 

Физика \Физика\ 

Physics 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 
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electrotechnology, the transmission of signals and 

information, so knowledge in this area is necessary. 

16 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TRAN 

32008 

 

Кӛліктегі сертификаттау 

және лицензиялау 

Сертификация и 

лицензирование на 

транспорте 

Certification and licensing 

on transport 

(1) 

3 5 Автокӛлік қызметін лицензиялау. Кӛлік үрдістерін 

жүзеге асырумен байланысты барлық қызмет 

түрлерін мемлекеттік реттеу. Тасымалдау, кӛлік-

экспедициялық және басқа да қызметтерді 

лицензиялау туралы ереже. Сертификаттау түсінігі. 

Негізгі мақсаттары мен қағидалары.  

Сертификаттаудың құқықтық негіздері мен 

нормативті-құқықтық базасы. Сертификаттауды 

басқарудың жалпы сұлбасы. 

Лицензирование автомобильных услуг. 

Государственное регулирование всех видов 

деятельности, связанных с развитием 

транспортного процесса. Правила о лицензии 

перевозок, транспортных – экспедициях и других 

услуг. Понятие о сертификации.Основные цели и 

принципы. Правовые основы и нормативно-

правовая база сертификации. Общая схема 

управления сертификации. 

Licensing of automobile services. State regulation of 

all activities associated with the development of the 

transport process. Rules on the license of 

transportations, transport - expeditions and other 

services. The certification concept. The main 

objectives and principles. Legal basis and regulatory 

framework of certification. The general scheme of 

certification management. 

 Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 

17 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TRAN 

32009 

Кӛлік техникасының 

пайдалану материалдары 

Эксплуатационные 

материалы транспортной 

техники  

Operational materials of 

transport technics 

(1) 

3 5 Отындар. Мұнай және мұнайӛнімдері. Мұнайды 

ӛңдеу мен тазалау тәсілдері. Карбюратор 

қозғалтқышына арналған жанармай отыны 

(бензин). Дизель жанармай отыны. Газ тәрізді 

отындар. Шикізаты мұнай емес отындар. Майлау 

материалы. Трансмиссия майлары. Пластикалық 

жағар майлары. Суыту сұйықтығы. Гидравликалық 

беріліс сұйықтары.  

Топливо. Нефть и нефтепродукты. Обработка и 

виды очистки нефти. Топливо для карбюраторного 

двигателя(бензин). Дизельная топлива. 

Газообразного топлива. Топливное сырье, которое 

не является нефтью. Смазочные материалы. 

Физика \Физика\ 

Physics 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 
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Трансмиссионное масло. Пластическое топливо. 

Жидкость охлаждения. Жидкость гидравлических 

передач. 

Fuel. Oil and oil products. Treatment and types of oil 

refining. Fuel for the carburetor engine (gasoline). 

Diesel fuel. Gaseous fuel. Fuel raw materials, which is 

not oil. Lubricants. Transmission oil. Plastic fuel. 

Cooling liquid. Fluid hydraulic transmission. 

18 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TRAN 

32009 

Кӛлік қозғалтқыштары 

Транспортные двигатели 

Transport engines 

(1) 

3 5 Кӛлік техникасында атмосфералық 

қозғалтқыштарды қолдану ролі мен ерекшеліктері. 

Қозғалтқыштың жалпы құрылысы және негізгі 

кӛрсеткіштері. Жұмыс циклдері. Қозғалтқыштың 

жылулық есебі және негізгі ӛлшемдерін анықтау. 

Қозғалтқыштың қисықиінді-бұлғақты механизмінің 

кинематикасы мен динамикасы. 

Роль и особенности атмосферных двигателей в 

транспортной технике. Общая конструкция и 

основные характеристики двигателя. Рабочие 

циклы. Тепловой расчет двигателя и определение 

основных размеров. Кинематика и динамика 

кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

Role and features of atmospheric engines in transport 

engineering. General design and main characteristics of 

the engine. Work cycles. Thermal calculation of the 

engine and determination of the main dimensions. 

Kinematics and dynamics of the crank mechanism of 

the engine. 

Кӛлік 

құралдарының 

кұрылысы\ 

Устройство 

транспортных 

средств\ Vehicle 

structure 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 

19 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

32008 

Кӛлік логистикасы 

Транспортная логистика 

Transport logistics 

(1) 

3 6 Логистика туралы түсінік, оның міндеттері мен 

қызметтері. Логистика жағдайындағы кӛлік. 

Ӛндіріс процестерінің логистикасы. Логистикадағы 

материалдық ағымдар. Кӛлік құралының түрін 

таңдау. Кӛлік қозғалысының желісі. 

Тасымалдаудың технологиялық жүйесі және оның 

сипаттары. Логистика және оның тиімділігі. 

Понятие логистики, ее задачи и услуги. Транспорт 

в условиях логистики. Логистика 

производственных процессов. Материальный поток 

логистики. Выбор видов транспортных устройств. 

Сеть транспортных движений. Технологическая 

система перевозки и его характеристики. Логистика 

и его эффективность. 

Кӛліктің жалпы 

курсы\ Общий 

курс транспорта\ 

General course of 

transport 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 
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The concept of logistics, its tasks and services. 

Transport in conditions of logistics. Logistics of 

production processes. Material flow of logistics. 

Selection of types of transport devices. Network of 

traffic. Technological transportation system and its 

characteristics. Logistics and its effectiveness. 

20 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TRAN 

32010 

Автомобильдердің 

техникалық қызмет 

кӛрсету және ағымдық 

жӛндеу технологиялық 

үрдістері 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и текущего 

ремонта транспортной 

техники 

Technological processes of 

transport technique technical 

maintenance and current 

repair 

(1) 

3 6 Кӛлік техникасының техникалық жағдайы. Кӛлік 

техникасына техникалық қызмет кӛрсету және 

жӛндеу. Кӛлік техникасының жағдайының күйін 

анықтау. Технологиялық және жай-күй анықтағыш 

жабдықтар, құралдар және аспаптары. Қарайтын 

және кӛтергіш-тасымалдайтын жабдықтар. Майлау 

және құю жұмыстарына арналған жабдықтар. 

Бӛлшектеп – жинауға арналған жабдықтар, 

құрылғылар және саймандар.  

Техническое состояние транспортной техники. 

Оказание технического обслуживания и ремонта 

транспортной техники. Определение технического 

состояния транспортной техники. Технологические 

и определяющие устройства, инструменты и 

приборы. Наблюдающее подьемно-погрузочное 

оборудование, предназначеное для литейно – 

смазочных работ. Оборудование, предназначеное 

для сборки по частям. 

Technical condition of transport equipment. Provision 

of transport equipment maintenance and repair. 

Determination of the transport equipment technical 

condition. Technological and determining devices, 

tools and devices. Observing hoisting and loading 

equipment, intended for foundry-lubricating works. 

Equipment intended for assembly in parts. 

Кӛлік техникасын 

техникалық 

пайдалану 

негіздері\ Основы 

технической 

эксплуатации 

транспортной 

техники\ Basics of 

technical operation 

of transport technics 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 

21 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TRAN 

32010 

Кӛлік техникасын 

компьютерлік 

диагностикалау 

Компьютерная 

диагностика транспортной 

техники 

Computer diagnostic of 

transport technique 

(1) 

3 6 Кӛлік техникасын арнайы компьютерленген 

техникалар кӛмегімен диагностикалау және 

техникалық қызмет кӛрсету. Кӛлік техникасының 

диагностикалық параметрлері. Диагностика жүйесі: 

объект, диагностика құралдары, алгоритмі. 

Диагностика технологиясы. Диагностикалық 

параметрлер және нормативтері.  

Техническое обслуживание и диагностирование 

транспортных средств с помощью компьютерных 

технологий. Диагностические параметры 

Кӛлік техникасын 

техникалық 

пайдалану 

негіздері\ Основы 

технической 

эксплуатации 

транспортной 

техники\ Basics of 

technical operation 

of transport technics 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 
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транспортных средств. Диагностическая система: 

обьект, диагностические приборы, алгоритмы. 

Технология диагностики. Диагностические 

параметры и нормативы. 

Vehicles technical maintenance and diagnosis using 

computer technology. Diagnostic parameters of 

vehicles. Diagnostic system: object, diagnostic devices, 

algorithms. Diagnostic technology. Diagnostic 

parameters and specifications 

Technologies 

22 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TRAN 

32011 

Кӛлік техникасының 

қозғалысы және пайдалану 

қасиеттерінің теориясы 

Теория движения и 

эксплуатационные 

свойства транспортной 

техники 

Theory of transport 

technique movement and 

operating characteristics  

(1) 

3 6 Автомобильді пайдалану қасиеттері және әсер 

ететін факторлар. Автомобиль қозғалысы кезінде 

әсер ететін күштер. Автомобильдің түзу сызықты 

қозғалысында әсер ететін күштер. Автомобильдің 

тартымдық – динамикалық қасиеттері. 

Автомобильдің тежеулік қасиеттері. 

Эскплуатационные свойства автомобиля и 

влияющие факторы. Влияющие силы во время 

движения автомобиля. Силы, влияющие на 

автомобиль во время прямолинейного движения. 

Тягово-динамические свойства автомобиля. 

Тормозные свойства автомобиля. 

The car's operational characteristics and influencing 

factors. Influencing forces during the movement of the 

car. Forces that affect the car during straight motion. 

Traction-dynamic properties of the car. Brake 

properties of the car. 

Кӛлік 

құралдарының 

кұрылысы\ 

Устройство 

транспортных 

средств\ Vehicle 

structure 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 

23 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TRAN 

32011 

Кӛлік құралдарының 

қауіпсіздігі 

Безопасность 

транспортных средств 

Safety of vehicles 

(1) 

3 6 Кӛлік құралдарының қауіпсіздігі туралы түсінік. 

Жол-кӛлік оқиғасы және автомобиль қауіпсіздігінің 

түрлері. Автомобильдің құрылымдық қауіпсіздігі 

туралы нормативтік құжаттар. Автомобильдің 

белсенді қауіпсіздігі. Автомобильдің тартымдық 

динамикалығы және оның қозғалыс қауіпсіздігі 

үшін маңызы.  

Основные понятия о безопасности транспортных 

средств. Дорожно-транспортные проишествия и 

виды автомобильной безопасности. Нормативные 

документы о структурной  безопасности 

автомобиля. Активная безопасность автомобиля. 

Тяговая динамика автомобиля и ее важность в 

безопасности движения. 

Basic concepts of vehicle safety. Road traffic accidents 

Кӛлік 

құралдарының 

кұрылысы\ 

Устройство 

транспортных 

средств\ Vehicle 

structure 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 
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and types of automobile safety. Normative documents 

of the car structural safety. Active car safety. Traction 

dynamics of the car and its importance in traffic safety. 

24 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

32008 

Кӛлік кәсіпорындарының 

менеджменті және 

экономика негіздері 

Основы экономики и 

менеджмента 

транспортных 

предприятий 

Fundamentals of economics 

and management of 

transport enterprises 

(1) 

3 7 Басқарудағы жүйелік кӛзқарас негіздері. 

Менеджменттің дамуы. Ӛндірісті ұйымдастырудың 

жүйелік негіздері. Автокӛлік кәсіпорындары 

жұмысын ұйымдастыру негіздері. Кәсіпорында 

ӛндірісті ұйымдастырудың түрлері. Кәсіпорынды 

материалдық-техникалық қамтамасыз етуді 

жоспарлау. Экономикалық мәселелер бойынша 

негізгі теориялық танымдарды білу. 

Основы системного подхода в управлении. 

Развитие управления. Систематические основы 

организации производства. Основы организации 

работы автотранспортных предприятий. Виды 

организации производства на предприятии. 

Планирование материально-технической 

поддержки предприятия. Знание основных 

теоретических знаний по экономическим вопросам. 

Fundamentals of the system approach in management. 

Development of management. Systematic basis of 

production organization. Basics of the motor transport 

enterprises work organization. Types of production 

organization in the enterprise. Planning of material and 

technical support of the enterprise. Knowledge of basic 

theoretical knowledge on economic issues. 

Кӛлік 

логистикасы\ 

Транспортная 

логистика\ 

Transport logistics 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 

25 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TRAN 

32008 

Автоматтандырылған 

жобалау жүйелері және 

роботтық техника 

Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

робототехника 

Systems of automated 

design and robotics 

(1) 

3 7 Ғылым және техниканың жаңа саласы, механика, 

электроника және микропроцессорлық техника, 

информатика білім салаларына негізделген 

машиналар мен қозғалысты компьютерлік басқару 

жүйелерін құру және қолдануға, сонымен қатар 

заманауи, жаңа сапалы, тіптен әмбебап қасиеттері 

бар электрмеханикалық жүйелердің құрылысын 

зерттеу. 

Исследования по созданию и эксплуатации новых 

систем управления машинами и мобильными 

компьютерами на основе новых областей науки и 

техники, механики, электроники и 

микропроцессорной техники, информатики, а 

также построения современных, новых и 

электромеханических систем с универсальными 

Инженерлік және 

компьютерлік 

графика\ 

Инженерная и 

компьютерная 

графика\ 

Engineering and 

computer graphics 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 
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свойствами. 

Research on the creation and operation of new control 

systems for machines and mobile computers on the 

basis of new fields of science and technology, 

mechanics, electronics and microprocessor technology, 

computer science, and the construction of modern, new 

and electromechanical systems with universal 

properties. 

26 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

42012 

Кӛлік кәсіпорындарын 

технологиялық жобалау 

Технологическое 

проектирование 

предприятий транспорта 

Technological design of 

transport enterprises 

(1) 

4 7 Ӛндірістік-техникалық база және автомобиль 

кӛлігі. АКК-ның ӛндірісітік-техникалық базасының 

күйі және даму жолдары. АКК-ны жобалау тәртібі. 

Автокӛлік кәсіпорнындағы ӛндірістік жұмысшылар 

саны мен жұмыс кӛлемі есебі. Автокӛлік 

кәсіпорнындағы ӛндірістік аймақтар, учаскелер мен 

қоймалардың технологиялық есебі.  

Производственно-техническая база и 

автотранспорт. Состояние и пути развития 

производственно-технической базы АТП. 

Процедура проектирования АТП. Количество 

производственных работников в транспортном 

предприятии и расчет объема работ. 

Технологический расчет промышленных зон, 

площадок и складов на автотранспортном 

предприятии. 

Industrial and technical base and vehicles. State and 

ways of the ATE production and technical base 

development. Procedure of ATE design. The number of 

workers in the transport enterprise and the scope of 

work calculation. Technological calculation of 

industrial zones, sites and warehouses in a trucking 

enterprise. 

Кӛлік техникасын 

техникалық 

пайдалану 

негіздері\ Основы 

технической 

эксплуатации 

транспортной 

техники\ Basics of 

technical operation 

of transport technics 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technology 

27 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

42012 

Кӛтеру-тасымалдау, 

құрылыс-жол машиналары 

Подъемно-транспортные, 

строительно-дорожные 

машины 

Hoisting transport and road 

building machines 

(1) 

3 7 Құрылыс және жол машиналарының құрылымы, 

және жұмысы. Тасымалдаушы машиналар туралы 

түсінік. Ленталы конвейерлер. Тасымалдаушы 

машиналардың жіктелуі. Бұрандалы тізбекті 

тасымалдар, аспалы конвейер , шӛмішті элеватор 

Крандар мен кран-балкалар. 

Структура и эксплуатация строительных и 

дорожных машин. Концепция несущих вагонов. 

Ленточные конвейеры. Классификация носителей. 

Винтовые цепи, подвесные конвейеры, подъемники 
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и краны-балки. 

Structure and operation of construction and road 

machinery. The concept of carrying wagons. Conveyor 

belts. Classification of carriers. Screw chains, 

suspended conveyors, hoists and gantry cranes. 

Technologies 

28 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRAN 

42012 

Ӛнеркәсіп кӛлігі 

Промышленный транспорт 

Industrial transport 

(1) 

3 7 Ӛнеркәсіп кәсіпорындарының кӛліктерінің негізгі 

параметрлері. Жүк және жүк ағыны. Ӛнеркәсіп 

кәсіпорындарының кӛліктерінің қозғалысына 

қарсыласуын анықтау әдістері. Темір жол кӛлігі.. 

Автомобиль жолдары. Ӛздігінен аударатын 

автокӛліктердің құрылысы. Ӛнеркәсіп 

кәсіпорындарының автокӛліктерінің негізгі 

параметрлері.  

Основные параметры промышленных 

транспортных средств. Груз и грузовые перевозки. 

Методы определения устойчивости транспортов 

промышленных предприятий к движению. 

Железнодорожный транспорт. Автомобильные 

дороги. Строительство самоходных автомобилей. 

Основные параметры предприятий автомобильной 

промышленности. 

The main parameters of industrial vehicles. Cargo and 

cargo transportation. Methods of determining the 

industrial enterprises transports stability to the 

movement. Railway transport. Car roads. Construction 

of self-propelled vehicles. The main parameters of the 

automotive industry enterprises. 
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42013 

Кӛлік техникасын ӛңдіру 

және жӛндеу 

технологиясының 

негіздері 

Основы технологии 

производства и ремонта 

транспортной техники 

Transport technique 

manufacture technology and 

repair fundamentals 

(1) 

3 7 Кӛлік техника ӛндірісінің технологиясының 

негіздері. Тетікті ӛңдеудің дәлдігі. Тетіктерді 

базалау. Кӛлік техникасының жӛндеудің жалпы 

жағдайы. Кӛлік техникасын жӛндеу ӛндірісін 

ұйымдастыру негізі. Кӛлікті техникасын жӛндеуге 

қабылдау, оларды шашу мен тазалау. Тетіктердің 

техникалық жағдайын анықтау.  

Основы технологии производства транспортного 

машиностроения. Точность обрабатывающего 

устройства. Заземление механизмов. Общее 

состояние ремонта транспортного оборудования. 

Основа для организации ремонта транспортного 

оборудования. Прием, ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств. Определение 

Кӛлік 

құралдарының 

кұрылысы\ 

Устройство 

транспортных 

средств\ Vehicle 

structure 

Кӛлік, кӛлік 

техникасы және 

технологиялары\

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии\ 
Transport, 

Transport 

equipment and 

Technologies 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

 

технического состояния агрегатов. 

Transport engineering technology fundamentals. 

Precision of the processing device. Earthing 

mechanisms. General condition of transport equipment 

repair. The basis of the transport equipment repair 

organization. Reception, repair and maintenance of 

vehicles. Determination of the aggregates technical 

condition. 
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