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«6М071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары» 

мамандығының «ҚР АӨК заманауи техника мен технологияларды 

қолдану» модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер каталогы ҚР 

Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген 

(өзгертулерімен және толықтыруларымен ҚР Үкіметінің 2016 жылдың 13 

мамырындағы №292 қаулысы) Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына (ЖООКББМЖМС), Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 

бұйрығымен бекітілген (2014 жылғы 02 маусымындағы өзгертулерімен және 

толықтыруларымен) Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастырудың ЕРЕЖЕСІНЕ және 2016 жылғы 05 тамызындағы №425 ҚР 

БжҒМ бұйрығымен бекітілген «6М071300-Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары» мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес 

дайындалған. 
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«6М071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары»  

мамандығының «ҚР АӨК заманауи техника мен технологияларды қолдану» 

модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер каталогы  

 

Бейіндік бағыт бойынша теориялық оқытудың кредит саны – 36 

 

1 Білім беру бағдарламасының паспорты  

1.1 Академиялық дәреже 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

1.2.1 Кәсіби қызметінің түрлері және саласы  

1.2.2 Кәсіби қызметінің нысандары 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері 

3. Негізгі құзіреттер 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны 

5. Модульдерді сипаттауға арналған формулярлар 

6. Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер 

көлемін көрсететін жинақ кесте 
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Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру мамандықтары 

бойынша үлгілік оқу жоспарларының 

тізбесіне 2016ж. 05.08. №425 хаттама 

283-қосымша 
 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ  
 

6М071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары 

 (бейінді бағыт) 
 

Оқу мерзімі: 1,5 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6М071300-«Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары» мамандығы бойынша техника және технологиялар магистрі  

 

Пәнде

р 

циклі 

Пәннің 

коды Пәннің атауы 

Кредит

тер 

саны 

Се

мес

тр 

Бақы-

лау 

түрі 

БП Базалық пәндер 10   

МК Міндетті компонент 5   

 ShT5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 1 емтихан 

Men5202 Менеджмент 1 1 емтихан 

Psi5203 Психология 2 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 5   

КП Кәсіптік пәндер 26   

МК Міндетті компонент 3   

 
KTPKЕ53

01 

Көлік техникасын 

пайдалану және 

қамтамасыз ету 

3 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 23   

 Теориялық оқытудың барлығы 36   

ОҚТ Оқытудың қосымша түрлері 8-кем емес  

ПӨ Өндірістік практика  4
*
-кем 

емес 
 

есеп 

беру 

МТЗЖ Магистрлік  жобаны орындауды қоса 

есептегендегі магистранттың 

тәжірибелік-зерттеу жұмысы  

4-кем 

емес 
 

есеп 

беру 

ҚА Қорытынды аттестаттау 4   

КЕ Кешенді емтихан 1 3  

МДРж

Қ 

Магистрлік жобаны рәсімдеу және 

қорғау 
3 3  

 БАРЛЫҒЫ  48-кем емес  

Е с к е р т у–*Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек 

сыйымдылығына кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға 

бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады. 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

1. Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

1.1 Академиялық дәрежесі 

Магистратурада «6М071300-Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары» мамандығының «ҚР АӨК заманауи техника мен 

технологияларды қолдану» модульдік білім беру бағдарламасы бойынша 

кадрлар бейіндік бағыт бойынша (оқу мерзімі 1,5 жыл) дайындалады.  

Магистратураны бейіндік бағытпен оқыған бітірушіге «6М071300-

Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығы бойынша 

техника және технологиялар магистрі академиялық дәрежесі беріледі.  

 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

 

1.2.1 Кәсіби қызметтің түрлері және саласы 

 «6М071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары» 

мамандығының «ҚР АӨК заманауи техника мен технологияларды қолдану» 

бойынша магистрлер келесі қызметті орындай алады:  

- ұйымдастыру-басқару; өндірістік-технологиялық жұмыстар; басқару; 

эксперименталды-зерттеулер; кеңес беру қызметтерін жүзеге асыра алады: 

көліктік бақылау мекемелерінде, әр түрлі шаруашылықта, ұйымдарда, 

техникалық және ауылшаруашылық бағытындағы фирмаларда, өндіріс 

орындарында басқарушылық қызметтер. 

 

1.2.2 Кәсіби қызметтің обьектілері 

Бітірушілердің кәсіби қызметтерінің объектілеріне:  

- жергілікті, ауылдық, аудандық, облыстық, республикалық мемлекеттік 

техникалық және көліктік құрылымдар, ауылшаруашылық, табиғат қорғау, 

жобалау, әкімшілік мекемелер, сараптау, бақылау-талдау қызметтері, 

қорғаныс, ішкі істер министрліктері құрылымдары жатады.  

 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы  

 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің даму Концепциясына 

сәйкес, негізгі жалпыұлттық білімнің мақсаты қоғамның, мемлекеттің және 

тұлғаның сапалы жоғары білім алу мүддесін қанағаттандыру, әр адамға 

оқудың мазмұнын, формасын және мерзімін таңдап алуға ауқымды 

мүмкіндіктер ұсыну болып табылады. Жаңа формациядағы кең ауқымды 

фундаменталді білімі бар, инициативті, күн сайын өзгеріп тұратын еңбек 

нарығы және технологиялар талаптарына бейімделген, командамен жұмыс 

істей алатын, көлік техникасы және технологиясы аясында керекті білімі бар 

маман дайындау.  

«6М071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары» 

мамандығының «ҚР АӨК заманауи техника мен технологияларды қолдану» 

модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты көлік техникасы және 
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технологиясы және ауылшаруашылық техникасы бойынша мемлекеттік, 

жергілікті, аймақтық,  шетел мекемелеріне еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті мамандарды дайындау.   

  

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

 «6М071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары» 

мамандығының «ҚР АӨК заманауи техника мен технологияларды қолдану» 

модульдік білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

 - мемлекет пен еңбек нарығының қажеттілігіне байланысты көлік, көлік 

техникасы және ауылшаруашылық техникаларын пайдаланудың әр түрлі 

бағытындағы теориялық және практикалық дербес дайындықты тереңдету; 

- нарықтық экономика жағдайында озық тәжірибе мен ғылыми 

жетістіктерді пайдалану негізінде көліктік қызметті ұйымдастыру;  

- ауылшаруашылық және көліктік техника өндірісін басқаратын 

қабілетті мамандар даярлау. 

  

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері  

«6М071300 Көлік, көлік техникасы және технологиялары» 

мамандығының «ҚР АӨК заманауи техника мен технологияларды қолдану» 

модульдік білім беру бағдарламасы 2 (екі) білім беру траекториясынан  

тұрады. 

Магистранттар жалпы барлық білім беру траекториялары үшін  
шет тілі (кәсіби), менеджмент, психология, кәсіпкерлік қызметті басқару, 

бизнес шешімдерді модельдеу, көлік техникасын пайдалану және қамтамасыз 

ету, көлік техникасындағы қазіргі заманауи  технологиялары, инженерлік 

есептердегі математикалық әдістер мен модельдер пәндерін оқиды. 

Білім беру траекторияларының оқу пәндері: 

 №1 «Көлік техникасын пайдаланудағы проблемалар және ғылыми 

зерттеулер». Магистранттар көлік процесі және жүйесінің теориясы, көлік 

және көлік техникасын болжау мен эксперттік бағалау, жобаларды басқару, 

ғылыми зерттеулердің әдістемесі мен әдістері, автомобиль техникасы 

агрегаттарын диагностикалаудағы заманауи әдiстер, автомобильдің негізгі 

тораптары мен агрегаттарын есептеу теориясы, автотрактор көліктерін  сынау  

пәндерін оқиды. 

№2 «Ауылшаруашылық көліктерін пайдаланудағы проблемалар 

және ғылыми зерттеулер». Магистранттар автокөлік кәсіпорнын жобалау, 

ғылыми-экспериментальді зерттеулердің әдістемесі және тәжірибе деректерін 

өңдеу, көліктегі басқару жүйелері, құбырлық тасымалдауда қолданылатын 

термопласт (полиэтилен) құбырларын монтаждау және жалғау, автомобиль 

құрылысына қойылатын халықаралық талаптар, автомобильдер мен 

тракторлардың электр жабдықтарын пайдалану және  жөндеу, трактордың 

негізгі тораптары мен агрегаттарын есептеу теориясы пәндерін оқиды. 
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3 Түйінді құзіреттіліктер:  

 

Бейіндік магистратураны бітірушілердің 

 

1) түсінігі болуы керек: 
- ғылыми танымның дамуындағы қазіргі үрдістер туралы; 

- жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) 

ғылымдарының әдіснамалық және философиялық өзекті проблемалары 

туралы; 

- жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтік-

экономикалық салдары туралы; 

- әлемдік бизнес серіктестіктің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени 

және технологиялық ортасының қазіргі жай-күйі туралы; 

- көлік кәсіпорынын стратегиялық басқаруды ұйымдастыру, 

инновациялық менеджмент, көшбасшылық теориялары туралы; 

- көліктік кәсіпорынның жұмыс істеуінің негізгі қаржылық-

шаруашылық проблемалары туралы. 

 

2) білуі керек: 

- ғылыми танымның әдіснамасын; 

- техника құрылымын өзгертетін негізгі қозғаушы күштерді; 

- инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшеліктері мен ережелерін; 

- ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін кемінде бір шет тілін кәсіптік деңгейде. 

 

3) қабілеті болуы керек: 

- кәсіптік қызметте танымның ғылыми әдістерін қолдана білуге; 

- процестер мен құбылыстарды зерттеудің қолданыстағы 

тұжырымдамаларын, теориясы мен әдістерін сын-көзбен талдауға; 

- әртүрлі пәндер бойынша меңгерген білімді интеграциялауы, оларды 

жаңа белгісіз жағдайларда аналитикалық және басқарушылық мәселелерді 

шешуде қолдануға; 

- кәсіпорынның шаруашылық жұмысына микроэкономикалық талдау 

жүргізе алуы және оның нәтижелерін кәсіпорынды басқаруда қолдануға; 

- маркетинг пен менеджментті ұйымдастырудың жаңа әдістерін 

практикада қолдана алуға; 

- кәсіпорынның (фирманың) шаруашылық жұмысын ұйымдастыру мен 

басқарудағы қиын және қалыптан тыс жағдайларда шешім қабылдай білуге; 

- экономикалық қатынастарды реттеудегі Қазақстан Республикасының 

заңнамалық нормаларын практикада қолдануға; 

- жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлауы және 

шығармашылықпен қарауға; 

- ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық 

жұмысты қазіргі ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуге; 
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- магистрлік жоба, мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. 

түрінде эксперименталды-зерттеу және аналитикалық жұмыс нәтижелерін 

қорытындылауға. 

 

4) дағдысы болуы керек: 

- қалыпты ғылыми және кәсіптік міндеттерді шешу; 

- ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық және техникалық 

қызметін ұйымдастыруда және басқаруда ғылыми талдау және практикалық 

мәселелерді шешу; 

- менеджмент және маркетинг саласында проблемаларды зерттеу және 

алынған нәтижелерді кәсіпорынды басқару әдістерін жетілдіру үшін қолдану; 

- кәсіптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс; 

- шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және 

логикалық ресімдеу; 

- күнделікті кәсіптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру 

үшін қажет білімін кеңейту және тереңдету; 

- кәсіптік қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік 

технологияларды пайдалану. 

 

5) құзіретті болуы керек: 

- мамандық бойынша зерттеу әдіснамасы саласында; 

- қазіргі әлемдік техника проблемалары және әлемдік шаруашылық 

процестердегі ұлттық экономикалардың қатысуы саласында; 

- көліктік кәсіпорын қызметін ұйымдастыру мен басқаруда; 

- әртүрлі ұйымдармен, оның ішінде мемлекеттік қызмет органдарымен 

өндірістік байланыстарды жүзеге асыруда; 

- білімнің үнемі жаңаруын қамтамасыз ету, кәсіптік дағдыны және 

біліктілікті тереңдету тәсілдерінде. 

 

 
 



 

 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны  

 

4.1 Бейіндік бағыт  

 
Модульдің аталуы Компо

нент 

ж/е 

цикл 

Пән коды  Пәннің аталуы Бақыла

у 

формас

ы 

Се

мес

тр 

Кредит 

көлемі 

Құрастырылған құзіреттіліктер  

(оқудың нәтижелері) 

KZ 
EC

TS 

Экономикалық 

және 

коммуникативтік 

қатынастар 

  

 

БП/МК ShT5201 Шет тілі (кәсіби) емтихан 1 2 3 Құзіретті болуы керек:   
- шетел тілінде лексикографиялық 

дереккөздермен жұмыс істеу 

(дәстүрлі және on-line);  

- заманауи менеджменттің 

дамуындағы тенденцияны болжау 

және талдау, жинақтау;  

- жоғары-психолгиялық 

педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның 

болашақ дамуына. 

БП/МК Men5202 Менеджмент емтихан 1 1 1,5 

БП/МК Psi5203 Психология емтихан 1 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Бизнес-менеджмент БП/ТК KКB5204 Кәсіпкерлік қызметті 

басқару 

Кешенді 

емтихан 
1 2 3 

Құзіретті болу керек: 

- кәсіпкерлік қызметтегі дұрыс 

басқару шешімдерін қабылдауда; 

пәнді оқу барысында алған 

білімдерін өзінің жеке бизнесін 

ұйымдастыру кезінде пайдалануда; 

жаңа нарықтық мүмкіндіктерді 

табуда және оларды бағалауда, 

сондай-ақ бизнес-идеяларды 

ұсынуда;  

- математикалық модельдеудің 

қазіргі әдістерін қолдана отырып 

технологиялық жүйеге талдау 

жасауда, өз бетінше ұйымдастыру 

БП/ТК BShМ5205 Бизнес шешімдерді 

моделдеу 

1 3 4,5 
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және ғылыми зерттеулер жүргізуде. 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Математикалық 

модельдер және 

көлік 

техникасының 

басқару жүйесін 

пайдалану  

КП/МК КТРКЕ5301 Көлік техникасын 

пайдалану және 

қамтамасыз ету 

Кешенді 

емтихан 

1 3 4,5 Құзіретті болу керек:   
-  ЭЕМ-ді, көлік техникасын 

пайдаланудағы техникалық 

мәселелерді шешу үшін 

пайдалануда; қызмет көрсету 

кәсіпорындарының мүмкіндіктерін 

және шектеулерін талдауда; 

станциялардың және олардың 

қызметтерінің бәсекеге 

қабілеттілігін анықтауда; сервис 

қызметі кешенді маркетингінің 

ұсыныстарын дайындауда; 

клиенттермен жұмысты 

ұйымдастыруда. 

- көліктерде тасымалдауды 

басқару үдерісіндегі теориялық 

және практикалық даму бағытында; 

заманауи техника мен 

технологияны қолдануға 

негізделген көліктерді пайдалану 

жұмысын басқарудың жалпы 

қағидаларына; 

- инженерлік есептерді модельдеу 

сұрақтарында және оларды шешуде 

сандық әдістер мен бағдарламалық 

әдістерінің көмегіне. 

КП/МК КТКZТ530

2 

Көлік техникасындағы 

қазіргі заманауи  

технологиялары 

1 3 4,5 

КП/ТК IEMAM531

3 

Инженерлік 

есептердегі 

математикалық 

әдістер мен модельдер 

 

1 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  8 12   

№ 1 Білім беру траекториясы «Көлік техникасын пайдаланудағы проблемалар және ғылыми зерттеулер» 

Көлік 

техникасының 

теориясы және 

болжау 

КП/ТК KРZhT5302 Көлік процесі және 

жүйесінің теориясы 

Кешенді 

емтихан 

2 2 3 Құзіретті болуы керек:   
көлік техникасы қозғалысы 

теориясын талдау мәселелерінде; 

автомобиль қозғалысын басқару 
КП/ТК ККТВЕВ53

03 

Көлік және көлік 

техникасын болжау 

2 2 3 
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мен эксперттік 

бағалау  

және оның параметрлерінің 

қозғалыс процессіне әсер ету 

мәселелерінде. жүк және 

коммерциялық жұмытарын 

талдауға, халықаралық тасымалдау 

талаптарын, автомобиль жолдары, 

қала көліктерін жоспарлауға, 

көліктегі экологиялық қауіпсіздікті, 

тиеу-түсіру жұмыстарының 

технологиясын және 

жарақтандыруын, жол қозғалысын 

ұйымдастыруға. Техникалық 

деңгейді бағалау және жобалау 

мәселелерін шешу әдістері 

дағдысына. 

КП/ТК ZhB5306 Жобаларды басқару 2 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

Диагностикалаудағ

ы әдістемелер мен 

заманауи әдістер 

КП/ТК GZAA5307 Ғылыми зерттеулердің 

әдістемесі мен 

әдістері  

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек:  
зерттеу дағдыларын, көлік, көлік 

техникасы және технологиясы 

проблемаларын зерттеу базистерін, 

жаңа техниканы жобалау әдістерін. 

Диагностикалық жұмыстарды 

өткізуге, диагносикалынған 

агрегаттардың ақауларын 

анықтауда, диагностикаға талдау 

жасауда. 

КП/ТК ATADZA53

08 

Автомобиль 

техникасы 

агрегаттарын 

диагностикалаудағы 

заманауи әдiстер 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

Автотрактор 

техникасын есептеу 

және сынау 

КП/ТК ANTАЕТ53

09 

Автомобильдің негізгі 

тораптары мен 

агрегаттарын есептеу 

теориясы  

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек:  
кәсіптік қызметтерді барлық 

түрлерін ұйымдастыру, жоспарлау, 

жүргізу мәселелері бойынша. 

Автомобиль кәсіпорнындағы 

менеджменті сұрақтарын шешу 

әдіс-тәсілдерін, оның ішінде 

КП/ТК AKS5310 Автотрактор 

көліктерін  сынау 

2 3 4,5 
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кәсіпорын технологиялық 

процестерін техникамен 

жабдықтау, оларды қайта құру мен 

ұйымдастырудың жаңа формасына 

көшу. 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

№ 2 Білім беру траекториясы «Ауылшаруашылық көліктерін пайдаланудағы проблемалар  және ғылыми зерттеулер» 

Автокөлік 

кәсіпорнын 

жобалау және 

ауылшаруашылық 

техникасының 

тәжірибе деректерін 

өңдеу 

КП/ТК 
AKZh5311 

Автокөлік кәсіпорнын 

жобалау  

Кешенді 

емтихан 

2 2 3 Құзіретті болуы керек:  
техникалық жөндеу орталығын 

жобалау негіздерін білу ғылыми 

тәжірибелер әдістемелері мен 

оларды жоспарлау, дайындау және 

жүргізуге, тәжірибе деректерін 

талдау және заңдылықтарды 

теориялық формулалармен 

өрнектеуге, құбылыстар 

арасындағы өзара байланыстар 

деңгейін анықтауға. 

КП/ТК GЕZАTDО

5312 

Ғылыми-

экспериментальді 

зерттеулердің 

әдістемесі және 

тәжірибе деректерін 

өңдеу 

2 2 3 

КП/ТК КВZh/SUT

5313 
Көліктегі басқару 

жүйелері 

 2 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

Құбырларды 

монтаждау және 

халықаралық 

талаптар 

КП/ТК KТКT(P)K

MZh5314 

Құбырлық 

тасымалдауда 

қолданылатын 

термопласт 

(полиэтилен) 

құбырларын 

монтаждау және 

жалғау 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек:  
құбыр трассаларын жобалау және 

орнатуда, термопласт құбырларын 

құрау және пісіру жұмыстарын 

орындау кезінде, құбыр 

магистралында орындалған 

жұмыстардың сапасын бағалауда. 

кәсіптік қызметтерді барлық 

түрлерін ұйымдастыру, жоспарлау, 

жүргізу мәселелері бойынша. 

орындалатын жұмысқа байланысты 

әлемдегі автомобиль құрылымына 

қойылатын халықаралық 

талаптарының қаулылары, саланың 

дамуының мүмкін жоспарларын, 

КП/ТК AKKHT531

5 

Автомобиль 

құрылысына 

қойылатын 

халықаралық талаптар 

2 3 4,5 
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үкімдерді және нормотивтік 

жетекшілік ететін құжаттарды; 

әлемдегі автомобиль құрылымына 

қойылатын өндірістік, 

пайдаланушылық, тұтынушылық 

және қаупсіздік пен экологиялық 

талаптардың нормотивтік 

құжаттары. 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

Тракторлар мен 

автомобильдерді 

есептеу және электр 

жабдықтары 

КП/ТК ATEZhPZh

5316 

Автомобильдер мен 

тракторлардың электр 

жабдықтарын 

пайдалану және  

жөндеу 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек:  
пайдалану процесіндегі АЭЖ және 

АЭ жүйелері мен бұйымдарының 

ақауларының негізгі түрлері 

бойынша; АЭЖ және АЭ жүйелері 

мен бұйымдарын техникалық 

пайдалану және диагностауды 

ұйымдастыру бойынша; диагностау 

параметрлерін талғау бойынша; 

АЭЖ және АЭ жүйелері мен 

бұйымдарын жөндеуді және 

сынауды ұйымдастыру бойынша. 

кәсіптік қызметтерді барлық 

түрлерін ұйымдастыру, жоспарлау, 

жүргізу мәселелері бойынша 

КП/ТК ТNTAET53

17 

Трактордың негізгі 

тораптары мен 

агрегаттарын есептеу 

теориясы 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

Барлығы теория бойынша:  36 54  

Өндірістік-эксперименттік жұмыс және қорытынды аттестация 

Өндірістік-

эксперименттік 

жұмыс 

ОҚТ  МЭЗЖ 

(Магистранттың 

экспериментальді-

зерттеу жұмысы)  

Есеп 1-3 4 16  

 Өндірістік  практика Есеп 2-3 4 10 

Барлығы модуль бойынша:  8 26  

Қорытынды ОҚТ  Кешенді емтихан КЕ 3 1 3,5  
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аттестация  Магистрлік жобаны 

рәсімдеу және қорғау 

МЖҚ 3 3 10,5 

Барлығы модуль бойынша:  4 14  

Барлығы ӨЭЖ ж ҚА:  12 40 

Барлығы бағдарлама бойынша:  48 94 



 

 

5 Модульді сипаттау формуляры  

 

5.1 Бейіндік бағыт  

 

1 Модуль. Экономикалық және коммуникативтік қатынастар 

  

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Экономикалық және коммуникативтік қатынастар 

(ShT5201 Шет тілі (кәсіби), Men5202 Менеджмент, 

Psi5203 Психология) 

2 Модульге жауапты Керимова У.К., э.ғ.д., «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасының профессоры, Сиргебаева 

С.Т., п.ғ.к., қауым. профессор «Шетел тілдері» кафедрасы,  

Аманбаева Э.А., п.ғ.к., доцент, Кенбаева Г.К., п.ғ.к., 

қауым. профессор «Кәсіптік оқыту» кафедрасы 

3 Модуль типі БП/МК, БП/МК, БП/МК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (2/1/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Философия, әлеуметтану, экономикалық теорияның 

негіздер  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Шет тілі (кәсіби). Кіріспе. Оқыту принциптері. 

Оқытудың заманауи әдістері. Шетел тілін меңгеру 

деңгейіне қойылатын талаптар: оқу, жазу, тыңдау, 

сөйлеуТілдік оқу материалының сипаты: фонетика, 

лексика және сөзжасам, грамматика.  

Менеджмент. Кіріспе. Менеджмент қызмет түрі 

ретінде. Ұйым туралы түсінік және оның түрлері. 

Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Коммуникациялар 

және шешімдерді қабылдау. Ұйымды стратегиялық 

басқару. Инновациялық менеджмент. Дағдарысқа қарсы 

басқару. Басқару қызметтері: жоспарлау, ұйымдастыру, 

уәждеу және бақылау. Топтық менеджмент. Лидерлік, 

билік және ықпал ету теориялары. Персоналды басқару. 

Еңбек ақысынтөлеу және еңбекке ынталандыру. 

Менеджер этикасы және ұйымдастырушылық мәдениеті. 

Компаниядағы жанжалдарды басқару. Өндіріс басқару 

объектісі ретінде. Өндірісті жедел басқару. Сапаны 

басқару. Өнімділікті басқару. Менеджмент тиімділігі: ішкі 

және сыртқы параметрлері.  

Психология. Кіріспе. Жоғары мектеп 

психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы. 

Оқыту процесіндегі студенттердің танымдық іс-әрекет 

психологиясы. Заманауи оқытудың психологиялық 

әдістері мен тиімділікті арттыру құралдары және сапасы. 

Тәрбие процесінің психологиялық негіздері. Кәсіби 

бағдарланған тұлғаның психодиагностикалық мәселелері. 
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Болашақ мамандардың кәсіби іс-әрекетінің профилін 

негізге ала отырып студенттер мен оқытушыларға 

психологиялық кеңес беру. Педагогикалық қарым-қатынас 

психологиясы. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- шетел тіліндегі сәйкес мамандығының жалпы ғылыми 

терминологиясын және терминологиялық астарын; 

халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі іскерлік хат 

жазысудың негіздерін;  

- менеджменттің теориялық және методологиялық 

негіздері.  

Қабілеті болуы керек:  
- таңдаған мамандығы бойынша түпнұсқа әдебиетті 

еркін оқып, аударып, алынған ақпаратты өңдеуге, 

бағалауға;  

- компанияны тиімді басқару негізінде бәсекеге 

қабілеттілікті қамтамасыз етуге;  

- сабақты өткізуге және оған дайындалуға қажетті 

психологиялық әдістемелік қорларды пайдалана алу 

(лекция, семинарлар, СОӨЖ және емтихан). 

Дағдысы болу керек:  
- монолог, диалог/полилог түрлерінде (баяндама, 

хабарлама, пікірталас, дебат, жарыссөз, ғылыми 

пікірсайыс, «дөңгелек үстел» сұхбаттары) мамандығы 

бойынша ауызша қарым-қатынас жасау; 

- тәжірибелік қызметте басқару шешімдерін қабылдау 

біліктілігіне, басқару қызмет дағдысын және ғылыми 

ойлауын дамытуға; 

- кәсіби іс-әрекет саласындағы әртүрлі коммуникация 

аспектілері бойынша оқыту процесін басқаруға. 

Құзіретті болуы керек:  
- шетел тілінде лексикографиялық дереккөздермен жұмыс 

істеу (дәстүрлі және on-line);  

- заманауи менеджменттің дамуындағы тенденцияны 

болжау және талдау, жинақтау;  

- жоғары-психолгиялық педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның болашақ дамуына. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан (Шет тілі), Емтихан (Менеджмент), Емтихан 

(Психология)  

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford 

University Press, 2009. 

2. C Bahlmann, E. Breindl, H.-D.Draxler, K.Ende, G.Storch. 

Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

3. J.Girardet, J.-M.Cridlig. Panorama. CLE International, 

2001. 

4. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-М.:Банки 

и биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

5. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 
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обучения. – Алматы, 2004.  

6. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

образования: от деятельности к личности. – М., 2005. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

2 Модуль. Бизнес-менеджмент 
 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Бизнес-менеджмент. (ККB5204 Кәсіпкерлік қызметті 

басқару, BShМ5205 Бизнес шешімдерді моделдеу) 

2 Модульге жауапты Керимова У.К., э.ғ.д., профессор, Тажигулова Ж.Ж., к.э.н., 

қауым. профессор, «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасы, Ахметов К.А., т.ғ.к., 

«Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар» 

кафедрасының профессоры  

3 Модуль типі БП/ТК, БП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (2/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Экономикалық теорияның негіздері, информатика  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Кәсіпкерлік қызметті басқару. Кәсіпкерлік қызметтің  

түсінігі және оның айырықша белгілері. Қазақстандағы 

кәсіпкерлік қызмет етудің шарттары мен ерекшеліктері. 

Кәсіпкерліктің негізгі ұйымдық-құқықтық сұрақтары. 

Кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері. Өндірістік 

кәсіпкерліктің мәні. Коммерциялық кәсіпкерліктің мәні. 

Консалтингтік қызметтің түрлері мен оларды жүзеге 

асырудың әдістері. Қаржылық кәсіпкерліктің 

сипаттамалары. Кәсіпкерлік тәуекелдерді басқару. 

Бәсекенің түрлері. Болжаудың түрлері мен әдістері. 

Стратегиялық жоспарлаудың негізгі кезеңдері. Тауар 

жылжытуды басқару. Кәсіпорынның ұйымдық 

құрылымын басқару. Инновациялық кәсіпкерліктің мәні 

және айырықша белгілері. Инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау. Қаржыларды басқару. Кәсіпкердің 

жауапкершілігі және оның түрлері.  

Бизнес шешімдерді моделдеу. Шешім қабылдау 

процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен 

қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау 

жүргізуге үлкен көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда 

өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің 

модельдері, шешімдер қабылдау теориясының 

элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді 

компьютерде шешу алгоритмдері қарастырылады. Өз 

бетінше шығаруға мысалдар мен есептер ұсынылады. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
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- кәсіпкерлік қызметті реттейтін Қазақстанның негізгі 

нормативті-құқықтық құжаттарды; кәсіпорынды құрудың 

экономикалық механизмдерін; кәсіпорынның әртүрлі 

өмірлік циклдері барысында туындайтын негізгі 

мәселелерді; бәсекелік ортада кәсіпорынның қызмет етуін 

қорғаудың негізгі амалдарын; кәсіпорындардың 

әлеуметтік жауапкершілігінің негізгі қағидаттарын; 

- әрекеттерді зерттеу модельдерін және әдістерін 

қолдану арқылы жобалау методологиясын, оның ішінде 

аграрлық өндірісті модельдеу, агринженерлік және 

экономикалық факторлар кешенін ескере отырып, 

агринженерлік қызметтердің өндірістік параметрлерін 

оңтайластыратын математикалық модельдер даярлау, 

сызықтық және бүтін сандық программалау есептерінің 

модельдерін даярлау, сонымен қатар кәсіпорындарды 

оңтайлы орналастыру және кішігірім ауыл шаруашылық 

кәсіпорындарында агротехникаларды оңтайлы қолдану 

әдіс-тәсілдерін. 

Қабілеті болуы керек:  
- кәсіпкерлік қызметтегі өзінің мүмкіншіліктерін 

анықтауда; кәсіпорынды ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік 

негіздері бойынша білімдерін пайдалануда; бизнесте 

орын алған нақты жағдайларды талдауда; шешімдерді 

қабылдау үшін қажетті ақпараттарды жүйелеуде; жедел 

өзгеретін нарықтық ортада нақты бағытқа бағдарлануда; 

кәсіпкерлік қызметтің нәтижелерін талдау және 

бағалауда;  

- кәсіптік іс-әрекеттерінде жаратылыстану пәндерінің 

негізгі заңдарын пайдалана алуға, математикалық талдау 

және модельдеу  әдістерін қолдана алуға, аграрлық 

жүйеде теориялық және эксперименталдық зерттеулер 

жүргізе алуға. 

Дағдысы болуы керек:  
- жоба талаптарын анықтауда; мақсаттарды белгілеуде; 

жобаны басқарудың бағдармалық жабдықтауында; 

- аграрлық жүйеде математикалық әдісттермен 

модельдеуді, жабықтарды оңтайлы жүктеуді, 

технологиялық процестерді оңтайлауды және жаппай 

қызмет көрсету теорисын, ақпараттарды сақтау, қайта 

өңдеу әдістерін, тәсілдерін және  жинапалу құралдарын,  

ақпараттарды басқару құралы ретінде компьютермен 

жұмыс жасауды. 

Құзіретті болуы керек:  
- кәсіпкерлік қызметтегі дұрыс басқару шешімдерін 

қабылдауда; пәнді оқу барысында алған білімдерін өзінің 

жеке бизнесін ұйымдастыру кезінде пайдалануда; жаңа 

нарықтық мүмкіндіктерді табуда және оларды бағалауда, 

сондай-ақ бизнес-идеяларды ұсынуда;  

- математикалық модельдеудің қазіргі әдістерін қолдана 

отырып технологиялық жүйеге талдау жасауда, өз 

бетінше ұйымдастыру және ғылыми зерттеулер жүргізуде. 

14 Қорытынды Кешенді емтихан (Кәсіпкерлік қызметті басқару, Бизнес 
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бақылаудың түрі шешімдерді моделдеу) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Управление инновационными проектами. Под ред. 

проф. Попова В.Л. Издательство: ИНФРА-М. 2009. 

2. Project Management for Successful Product Innovation.. 

by Alan Webb. UK.Gower Pub Co; 2nd edition. 2007. 

3. AGILE PROJECT MANAGEMENT: CREATING INNOVATIVE 

PRODUCTS. BY JIM HIGHSMITH. USA. ADDISON-WESLEY 

PROFESSIONAL; 2 EDITION, 2009.-WESLEY PROFESSIONAL; 2 

EDITION, 2009. 

4. Ахметов К.А. Принятие бизнес-решений в MS Excel. 

Учебник//(2-е издание), – Алматы: изд. «Бастау», 2011, с 

грифом МОН РК,  – 320 с. 

5. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование 

элементов экономических систем. – М.: «Финансы и 

статистика», 2000. –206 с. 
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3 Модуль. Математикалық модельдер және көлік техникасының 

басқару жүйесін пайдалану 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Математикалық модельдер және көлік техникасының 

басқару жүйесін пайдалану (КТРКК5301 Көлік 

техникасын пайдалану және қамтамасыз ету, 

КТКZТ5302 Көлік техникасындағы қазіргі заманауи  

технологиялары, КВZh5303 Көліктегі басқару 

жүйелері, IEMAM5304 Инженерлік есептердегі 

математикалық әдістер мен модельдер) 

2 Модульге жауапты Жунисбеков П.Ж., т.ғ.д., «Машина пайдалану» 

кафедрасының профессоры, Серікбаев Ә.Ө., ф.-м.ғ.д.,  

«Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар» 

кафедрасының профессоры  

3 Модуль типі КП/МК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8 (3/3/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, 

автоматтандырылған басқарудың теориялық негіздері. 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Көлік техникасын пайдалану және қамтамасыз 

ету. Кіріспе. Көлік техникасын табиғаты аса ауыр 

жерде қолдану. Көлік техникасына өте қиын әсерде 

пайдалануға әсер ететін факторлар. Осы жерлерде 

қолданылатын техниканың пайдалылығын арттыру. 

Техника жөндеу орталықтары көлік техникасын 

http://www.amazon.com/Alan-Webb/e/B001HMRVXY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jim+Highsmith&search-alias=books&text=Jim+Highsmith&sort=relevancerank
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жөндеудің басты әдісі. Техника жөндеу орталығы және 

оның ерекшеліктері. Көлік техникасының жөндеу 

қызметін жақсарту үшін қолданылатын талаптар. Көлік 

техникасы бар кәсіпорындардағы жұмыстарды 

ұйымдастыру.      

Көлік техникасындағы қазіргі заманауи  

технологиялары. Кіріспе Көлік техникасын даярлау 

және заманауи технологияларын жобалау. Заманауи 

көлік техникасының эксплуатациясын техникалық 

және технологиялық қамтамасыз ету. Көлік 

техникасының мониторингі және заманауи 

технологияларының диагностикасы. 

Инженерлік есептердегі математикалық әдістер 

мен модельдер. Матрицалар алгебрасы, матрицаның 

функциясы,матрицалық есептеулердің қолданылуы. 

Символдық есептеулер, инженерлік есептерде 

символдық есептеулерді қолдану. Операциялық 

есептеулердің математикалық қолданылулары. 

Инженерлік есептердің модельдері. Сандық әдістер. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:   
- техникалық жөндеудің және ағымды жөндеудің 

технологиясын; көлік техникасын ағымды жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету үшін инженерлік-

техникалық ұйымдастыру әдістерін; ерекше табиғатты-

климаттық, өндірістік және жолдағы жағдайларда  

көлік техникасын техникалық пайдаланудың 

ерекшеліктері.  

- заманауи технологияларды қолданып ағымды жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету, жобалау, жасау, 

диагностикалау. 

- матрицалар алгебрасы, символдық есептеулер, 

операциялық есептеулердің математикалық 

қолданылулары, сонымен қатар инженерлік есептердің 

модельдерін, инженерлік есептерді шығару үшін 

математикалық әдістер мен модельдерді қолданудың 

методологиясы; 

Қабілеті болуы керек:  
- көлік техникасына ағымды жөндеу және техникалық 

қызмет көрсетуге байланысты бірінші құжаттарды 

рәсімдеуге; сервистің және оның өнімінің сапасын 

анықтауға; нормативтік-техникалық құжаттарды 

жүргізудің негіздерін; 

- көлік техникасына ағымды жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету, пайдалану, жобалауға байланысты 

технологиялық процестер мен материалдарды сынап 

талдау жүргізуге.  

- физиканың, теориялық механиканың негізгі 

заңдарын қолдануға, инженерлік есептердегі 

математикалық талдау мен математикалық физиканың 

әдістерін қолдануға; 

Меңгеруі керек:  
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- толтыру және сақтау, ТҚК және ТЖ технологиялық 

процестері мен әдістерді; инженерлік технологиялық 

және экономикалық есептеулер әдістерін; көліктердің 

қоршаған ортаны ластау себептерін, көздерін, 

өлшемін; қоршаған ортаның ласталуының азаюын 

және бағалануының әдістерін;  

- көлік техникасын пайдалану жүйесі және 

конструкциясы бойынша арнайы курс материалдарын 

(автомобильдер, тракторлар, локомотивтер, вагондар, 

экскаваторлар, бульдозерлер және т.б.)  

- инженерлік есептерде математикалық модельдеудің 

әдістерін, бағдарламалық өнімдермен жұмыс істей 

алуды; 

Құзіретті болуы керек:   
- ЭЕМ-ді, көлік техникасын пайдаланудағы 

техникалық мәселелерді шешу үшін пайдалануда; 

қызмет көрсету кәсіпорындарының мүмкіндіктерін 

және шектеулерін талдауда; станциялардың және 

олардың қызметтерінің бәсекеге қабілеттілігін 

анықтауда; сервис қызметі кешенді маркетингінің 

ұсыныстарын дайындауда; клиенттермен жұмысты 

ұйымдастыруда. 

- көлік техникасына ТҚК және жөндеуде, 

пайдалануда, жобалауда.  

- инженерлік есептерді модельдеу сұрақтарында және 

оларды шешуде сандық әдістер мен бағдарламалық 

әдістерінің көмегіне. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Көлік техникасын пайдалану және 

қамтамасыз ету, Көлік техникасындағы қазіргі 

заманауи  технологиялары, Көліктегі басқару жүйелері, 

Инженерлік есептердегі математикалық әдістер мен 

модельдер) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Тарасик В. П. Теория движения автомобиля. БХВ-

Петербург, 2006. – 478 с. 

2. Методические указания для проведения 

лабораторных занятий по дисциплинам «Основы 

теории транспортных систем», «Технологические 

процессы транспортного производства»  Сост.: С.М. 

Мочалин, О.В. Демиденко. – Омск: Изд-во СибАДИ, 

2003. – 24 с. 

3. Кочерга В.Г., Зырянов В.В., Коноплянко В.И. 

Интеллектуальные транспортные системы в дорожном 

движении: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Рост. гос. 

строит. ун-т, 2001.–108с. 
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№ 1 «Көлік техникасын пайдаланудағы проблемалар және ғылыми 

зерттеулер» білім беру траекториясы 

 

4 Модуль.   Көлік техникасының теориясы және болжау 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Көлік техникасының теориясы және болжау. 

(KРZhT5305 Көлік процесі және жүйесінің теориясы, 

ККТВЕВ5306 Көлік және көлік техникасын болжау мен 

эксперттік бағалау, ZhB5307 Жобаларды басқару) 

2 Модульге жауапты Үндербаев М, т.ғ.к., қауым. профессор,  Үмбеталиев 

Н.А., т.ғ.д, профессор «Машина пайдалану» 

кафедрасы, Керимова У.К., э.ғ.д. "Менеджмент және 

агробизнесті ұйымдастыру" кафедрасының 

профессоры 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (2/2/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Автоматты басқару теориясының негіздері, Көлік 

техникасының сенімділігі, Көлік техникасының 

энергетикалық қондырғылары 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Көлік процесі және жүйесінің теориясы. 
Тасымалдау көлікгері жұмысының тиімділігі. 

Жүктелген және технологиялық операциядағы 

көліктерінің бос тұру жолдарын азайту. Бос жүруін 

қысқарту. Жылжымалы құрамның жүк көтеруін және 

сыйымдылығын пайдалану. Тасымалдаудың оңтайлы  

бағыттарын және сүлбасын жобалау. Тиеу-түсіру 

жұмыстарының біркеліктігін және жарақтандырылу 

деңгейін көтеру.  

Көлік және көлік техникасын болжау мен 

эксперттік бағалау. Көлік жүйелерін болжамдау және 

талдаудың құрылымы мен ерекшеліктері. Талдау мәні, 

жүйелік талдауды қолдану ерекшеліктері. Көлік және 

көлік техникасын, машиналар мен механизмдерін 

жобалаудың әдістемелік негіздері. Жүйелік талдауды 

қолдану ерекшеліктері. Көлік және көлік 

техникасының (автомобильдер, тракторлар, пневмо-

доңғалақты тартқыштар, вагондар, ЖКМ, ЖКМ және 

КЖМ) машиналар мен механизмдерін жобалаудың 

әдістемелік негіздері.  

Жобаларды басқару. Жобаларды басқарудың 

теориялық негіздері. «Жоба» түсінігі. Жобалардың 

жіктелуі және жобаға қатысушылар. Басқару қызметі 

және құрылымы. Жобаны басқарудың ерекшеліктері. 

Басқару шешімдерін қабылдау және іске асыру. 
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Жобаның табыстылығы критерийлері. Жобаның 

өмірлік циклы. Жобалауға бейімделген қызметті 

басқару. Жобадағы иерархия. Жобаны жоспарлау. 

Жобаны іске асыру, мониторинг және бақылау. Жобаны 

аяқтау. Жобаның интеграциясы мен мазмұнын басқару. 

Жобаның мерзімі мен құнын басқару. Жобаның 

сапасын басқару. Адам ресурстарын басқару. Жобаның 

коммуникацияларын басқару. Жобаның тәуекелдерін 

басқару. Басқару үдерістерінің тобы. Кәсіпорынның 

қызметіне жобалық басқаруды енгізу. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 
- көлік техникасы қозғалысындағы туындап жатқан 

қазіргі заманғы мәселелері; көлік техникасы жүйесінің 

бәсекеге қабілеттілігін бағалау және даму болжамы; 

көлік техникасының құрылымдық параметрлерін.   

- тасымалдау көліктерінің түрлерін, жүк 

тасымалдауды, тиеу-түсіру жұмысының 

технологиялық әдістерін, жылжымалы құрылымды 

қалыптастыруды, тасымалдау жұмыстарының 

жоспарлануын, қозғалыс бағыттарын таңдауды, 

тасымалдау үрдісін модельдеуді, тиімділікті есептеуді. 

Көлік техникасының барлық өмірлік циклында ағынды 

жағдайлардың сараптамасын және болжамдық ақпарат 

үрдістері мәселелерін;  

- жобаларды басқару стандарттарын, PMBOK 

стандарты ретінде қалыптастырылған PMI 

әдіснамасын; IW URM (Unique Reliable Method) 

әдіснамасын.                                                          

Қабілеті болуы керек:  
- көлік техникасының құрылымдық параметрлерін 

тиімді таңдауға; теориялық зерттеулер бойынша 

талдау жасап, ұсынымдарды пайдалана алуға; 

- математикалық талдау және модельдеу  әдістерін 

қолдана алуға, инженерлік зерттеулер жүргізе алуға; 

Болжаудың тапсырмасын шешу әдістерін және 

техникасын, жүйенің техникалық деңгейін бағалауға;  

- жобаның ортасын анықтауды; жобаны құруды; жобаға 

лайықты құжаттар мен технологияларды пайдалануды.  

Дағдысы болуы керек:  
- қозғалыс процесі кезінде қоршаған ортамен 

әсерлесуінің сипаттамаларын; көлік жүйесі және 

механизмдерінің физикалық қасиеттерін; көлік 

техникасы қозғалысының математикалық моделін;  

- жүк тасымалдау жолдарын математикалық 

әдістермен модельдеуді, ақпараттарды сақтау және 

өңдеуді, тасымалдау және тиеу-түсіретін 

жұмыстарының әдістерін, ақпараттарды басқару 

құралы ретінде компьютермен жұмыс жасауды; 

Көлік техникасының техникалық деңгейін бағалау және 

жобалау мәселелерінде әдістемелерді пайдалануды;  

- жоба талаптарын анықтауды; мақсаттарды 
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белгілеуге; жобаны басқарудың бағдармалық 

жабдықтауына. 

Құзіретті болуы керек:  
- көлік техникасы қозғалысы теориясын талдау 

мәселелерінде; автомобиль қозғалысын басқару және 

оның параметрлерінің қозғалыс процессіне әсер ету 

мәселелерінде. жүк және коммерциялық жұмытарын 

талдауға;  

- халықаралық тасымалдау талаптарын, автомобиль 

жолдары, қала көліктерін жоспарлауға, көліктегі 

экологиялық қауіпсіздікті, тиеу-түсіру жұмыстарының 

технологиясын және жарақтандыруын, жол қозғалысын 

ұйымдастыруға. Техникалық деңгейді бағалау және 

жобалау мәселелерін шешу әдістері дағдысына;  

- жобаларды басқару, интеграциялау, мерзімдеу, 

тәуекелдеу, контракттау процедураларына. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Көлік процесі және жүйесінің 

теориясы; Көлік және көлік техникасын болжау мен 

эксперттік бағалау, Жобаларды басқару) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Тарасик В.П. Теория движения автомобиля. 

БХВ-Петербург, 2006. – 478 с. 

2. Методические указания для проведения 

лабораторных занятий по дисциплинам «Основы 

теории транспортных систем», «Технологические 

процессы транспортного производства»  Сост.: С.М. 

Мочалин, О.В. Демиденко. – Омск: Изд-во СибАДИ, 

2003. – 24 с. 

3. Кочерга В.Г., Зырянов В.В., Коноплянко В.И. 

Интеллектуальные транспортные системы в дорожном 

движении: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Рост. гос. 

строит. ун-т, 2001.–108с. 
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5 Модуль.   Диагностикалаудағы заманауи әдістемелер мен әдістер 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Диагностикалаудағы заманауи әдістемелер мен әдістер 

(GZAA5308 Ғылыми зерттеулердің әдістемесі мен 

әдістері, ATADZA5309 Автомобиль техникасы 

агрегаттарын диагностикалаудағы заманауи әдiстер). 

2 Модульге жауапты Умбеталиев Н.А. , т.ғ.д., профессор,  Хазимов М.Ж., 
т.ғ.к, профессор «Машина пайдалану» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр II 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары 
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пререквизиттері Көлік техникасын пайдаланудың техникалық негіздері 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Ғылыми зерттеулердің әдістемесі мен әдістері. 

Жобалауда, өндірісте және пайдаланудағы 

(автомобильдер, тракторлар, пневмо-доңғалақты 

тартқыштар, вагондар, ЖКМ, ЖКМ және КЖМ)  

зерттеулер әдістері. Статистикалық және ақпараттық 

материалдарды талдау және синтез. Көлік 

техникасының математикалық және физикалық 

сүлбілерін құру. Зерттеулер әдістануы және оның 

философиялық заңдылықтармен байланысы. Зерттеу 

жұмыстарының қолданбалы бағдарламалар пакетін 

жасау. Көлік және көлік техникасын зерттеу кезіндегі 

математикалық теңдеулерінің арнайы есептерін шешу. 

Автомобиль техникасы агрегаттарын 

диагностикалаудағы заманауи әдiстер. Ауыл 

шаруашылығы өндірісінің, салаларының және 

агроинженерлік мамандықтардың қызметтік 

өнімдерінің бәсекелестікке қабілеттілігін артырып 

және магистранттарды агроинженерлік ғылымның 

жетістіктерін белсенді және мақсаттық бағытта 

пайдалануға қызықтыра отырып, қолдау көрсету 

арқылы агроинженерлік базалық және кәсіптік пәндер 

аймақтарында алынған кәсіптік білімдердің жүйелік 

байлануын қамтамасыздандырады. Диагностаудың 

мақсаты мен орындау жұмыстары. Диагностика 

түрлерінің топтасуы және жабдықтары. Бұйымның 

және жүйенің құрылымды және диагностикалық 

параметрлерінің талғамы. Сканер мен мотор тестердің 

көмегімен диагностикалау. Іштен жану қозғалтқышын 

диагностикалау. Трансмиссияны  диагностикалау. 

Жүріс бөлігін диагностикалау. Гидравликалық жүйені 

диагностикалау. Тежеуіш жүйесін диагностикалау. 

Қосалқы жабдықтарды диагностикалау. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:   
- физикалық үрдістерді талдауды қалыптастыруда 

тәжірибелік зерттеу дағдыларын, көлік, көлік 

техникасы және технологиясы проблемаларын зерттеу 

базистерін. диагностаудың мақсаты мен орындау 

жұмыстарын, сканер мен мотор тестердің көмегімен 

диагностикалауды, іштен жану қозғалтқышын, 

трансмиссияны, жүріс бөлігін, гидравликалық жүйені, 

тежеуіш жүйесін, қосалқы жабдықтарды 

диагностикалау әдістерін. 

Қабілеті болуы керек:  
- күрделі инженерлік, ұйымдастыру және зерттеу 

тапсырмаларын шешуге. Диагностикалық 

жабдықтарды пайдалануда, сканердің және мотор 

тестердің көмегімен диагностикалық жұмыстарды 

жүргізуде, қателік кодтардың мағнасын ашуда, 
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диагностика нәтижесін талдауда және объектіні 

бағалай алуда. 

Дағдысы болуы керек:  
- ғылыми зерттеу әдістері және әдістемелері, жаңа 

техниканы жобалау әдістерін. Диагностика әдістерінің 

алгоритмін, диагностикалық аспаптарда көрсетілген 

параметрлерді оқуды, компьютерлік және басқа да 

диагностикалық жабдықтарды қолдану тәртібін, 

диагностика жұмыстарын орындау кезіндегі 

техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтауды. 

Құзіретті болуы керек:  
- зерттеу дағдыларын, көлік, көлік техникасы және 

технологиясы проблемаларын зерттеу базистерін, жаңа 

техниканы жобалау әдістерін. Диагностикалық 

жұмыстарды өткізуге, диагносикалынған 

агрегаттардың ақауларын анықтауда, диагностикаға 

талдау жасауда. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Ғылыми зерттеулердің әдістемесі 

мен әдістері, Автомобиль техникасы агрегаттарын 

диагностикалаудағы заманауи әдiстер) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Краевский В.В. Методология научного 

исследования: Пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных ун-тов. - СПб.: СПб. ГУП, 2001. 

2. Жердицкий Н.Т., Русаков В.З., Голованов А.А. 

Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей: 

Учебное пособие. – Новочеркасск: Изд. ЮРГТУ 

(НПИ), 2003. – 123 с 

3. Арзамаскина Н. Маленький аспект большого 

Интернета. // АБС. Автомобиль и сервис, 2000. – № 8. – 

С. 42-13. 
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6 Модуль. Автотрактор техникасын есептеу және сынау 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Автотрактор техникасын есептеу және сынау 

(ANTАЕТ5310 Автомобильдің негізгі тораптары мен 

агрегаттарын есептеу теориясы. AKS5311 Автотрактор 

көліктерін  сынау) 

2 Модульге жауапты Ундербаев М., т.ғ.к., қауым. профессор, Жетпеисов 

М.Т., т.ғ.к., ассоц. профессор «Машинапайдалану» 

кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр II 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары 
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пререквизиттері Көлік техникасын пайдаланудың техникалық негіздері 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Автомобильдің негізгі тораптары мен 

агрегаттарын есептеу теориясы. Автомобильдің 

негізгі тораптары мен агрегаттарының даму кезеңдері; 

Болашақта автомобильдің тораптары мен 

агрегаттарының жетілдіру бағыттары; Автомобильдің 

негізгі тораптары мен агрегаттарын экономикалық 

және экологиялық талаптарға сай есеп жүргізу. 

Автотрактор көліктерін  сынау. Көлік 

құралдарындағы қауіпсіздіктің түрлері және 

нормативтік құжаттар, көлік құралдарының 

эксплуатациялық қасиеттері, автомобильдің тарту және 

тежеу динамикасы, автомобильдің орнықтылығы, 

басқарылғыштығы, жүріс жайлылығы, автомобильдің 

ақпараттылық түрлері, автомобильдің ішкі және 

сыртқы визуалды ақпараттылығы, жүргізуші жұмыс 

орнының эргономикасы. Ырықсыз қауіпсіздік 

шаралары, апаттан кейінгі және экологиялық 

қауіпсіздік. Автомобиль қауіпсіздігін жетілдірудің 

перспективті бағыттары.. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:   
- автомобильдің негізгі тораптары мен агрегаттарын 

даму бағыты және оның есебін жүргізуді; Әрекеттерді 

зерттеу модельдерін және әдістерін қолдану арқылы 

жобалау методологиясын; автомобиль кәсіпорнын 

жобалау және участкі цехтарын өндірістік 

жабдықтармен жабдықтауды; мамандығына қарай 

өндіріс жұмысшыларнының санын, автомобиль 

орындары мен бекеттер санын, тұрақтар мен қоймалар 

ауданын, әкімшілік тұрмыстық бөлмелерінің ауданын 

есептеуді; қосалқы жұмыстардың жылдық көлемін 

үлестіру және анықтауды;  

- «Көлік-қоғам-қоршаған орта» жүйесінде өзара 

әсерлесу заңдылықтары негіздерін; автотрактор 

техникасын негізгі принциптерін сынау ережелерін, 

түрлерін және сынау кезінде алынатын нәтижелерін 

білу, кәсіби білімдер және дағдылар қалыптастыру. 

Автотрактор техникасын сынау кезіндегі қауіпсіздік 

түрлері. 

Қабілеті болуы керек:  
- кәсіптік іс-әрекеттерінде табиғи-ғылымдар 

пәндерінің негізгі заңдарын пайдалана алуға, 

математикалық талдау және модельдеу әдістерін 

қолдана алуға, ғылыми-техникалық жобаларды, 

алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік 

тәжірибемен ұштастыруға;  

- көлік құралдарының қоршаған ортаға кері әсерін 

зерттеуге, зиянын азайту арқылы экологиялық 

проблемаларды шешуге. 
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Дағдысы болуы керек:  
- автомобильдің экономикалық-техникалық 

параметрлерін негіздеуге; автомоибльдің негізгі 

тораптары мен агрегаттарының жүктеу және реттеу 

мінездемелерін алу, оны сараптап экономикалық және 

экологиялық тиімділігін анықтау. Автомобиль 

кәсіпорнын математикалық әдістермен модельдеуді, 

ақпараттарды сақтау, қайта өңдеу әдістерін, тәсілдерін 

және жинап алу құралдарын, ақпараттарды басқару 

құралы ретінде компьютермен жұмыс жасау. 

Автомобильді және олардың агрегаттарына 

техникалық қызмет көрсету және технологиялық 

әрекеттерін, сонымен қатар кәсіпорынның басты 

жоспарын құруды;  

- сынау түрлері мен негізгі мәндерін; 

ауылшаруашылық машиналарын сынаудың типтік 

бағдарламаларын; оларды өңдеу жолдарын, өлшеу 

нәтижелерін. 

Құзіретті болуы керек:  
- кәсіптік қызметтерді барлық түрлерін ұйымдастыру, 

жоспарлау, жүргізу мәселелерінде; Автомобиль 

кәсіпорнындағы менеджмент сұрақтарын шешуде әдіс-

тәсілдерін, оның ішінде кәсіпорын техноло-гиялық 

процесстерін техникамен жабдықтау, оларды қайта 

құру мен ұйымдастырудың жаңа формасына көшу 

және техникалық жәндеу орталығын жобалау 

негіздерін білу;  

- сынау жүргізу кезіндегі бағалау түрлерін; бағалаудың 

негізгі мәндерін; сынақ көрсеткіштерінің негізгі 

анықтау әдістерін; қолдданылатын құралдар мен 

жабдықтардың негізгі көрсеткіштерін.  

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Автомобильдің негізгі тораптары 

мен агрегаттарын есептеу теориясы, Автотрактор 

көліктерін  сынау) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Жүнісбеков П. Автомобильдердің құрылысы және 

пайдалануы. Астана . Фолиант 2007 ж 

2. Алиев Б. Тракторлар мен автомобилдер (теория) 

ТОО «НАЗ-9» Алматы 2005 

3.  Кузнецов Е.С., Ворнов В.П., Болдин А.П. 

Техническая эксплуатация автомобилей– М.: 

Транспорт, 2001. 
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№ 2 «Ауылшаруашылық көліктерін пайдаланудағы проблемалар  

және ғылыми зерттеулер» білім беру траекториясы 

 

7 Модуль. Автокөлік кәсіпорнын жобалау және 

ауылшаруашылық техникасының тәжірибе деректерін өңдеу 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Автокөлік кәсіпорнын жобалау және ауылшаруашылық 

техникасының тәжірибе деректерін өңдеу (AKZh5312 

Автокөлік кәсіпорнын жобалау, GЕZАTDО5313 

Ғылыми-экспериментальді зерттеулердің әдістемесі 

және тәжірибе деректерін өңдеу, КВZh5314 Көліктегі 

басқару жүйелері) 

2 Модульге жауапты Касымбаев Б, Ph.D, аға оқытушы, Умбеталиев Н.А., 

т.ғ.д, профессоры «Машина пайдалану» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (2/2/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр II 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Көлік техникасын пайдаланудың техникалық негіздері 

 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Автокөлік кәсіпорнын жобалау. Кәсіпорынды 

оның цех, участкілерін өндірістік жабдықтармен 

жабдықтау, автомобильдерді сақтау (тұрақтар) аймағын 

жобалау; негізгі цех, участкілерінде жабдықтардың 

орналасуын жобалау, талдау; автокәсіпорындар 

технологиялық жабдықтарын жобалаудың әдістемелік 

негіздері; жуу-тазалау жұмыстарын орындайтын 

технологиялық жабдықтарды жобалау, оның есебі; 

жуу-тазалау жұмыстарының жабдықтары; көтеру-

тасымалдау және көтеру, тексеру жұмыстарына 

арналған технологиялық жабдықтарды жобалау, оның 

есебі; өндірістік бағдарламаны есептеу үшін бастапқы 

мәліметтерін, техникалық қызмет көрсету, жөндеу 

жұмыстарын ұйымдастыру әдісін негіздеу және таңдау; 

технологиялық жабдықтар-дың қажеттілігін анықтау 

және өндірістік аймағын қоймаларды есептеу; бас 

жоспардың схемасын жетілдіру.  

Ғылыми-экспериментальді зерттеулердің 

әдістемесі және тәжірибе деректерін өңдеу. 
Әдістемеге кіріспе; тәжірибе әдістемесі; тәжірибелерді 

жоспарлау, дайындау және жүргізу; тәжірибе 

деректерін өңдеу мақсаттары; функционалдық 

байланыстарды анықтау; тәжірибе деректерін талдау; 

тәжірибе заңдылықтарын формулалар арқылы 

өрнектеу; құбылыстар арасындағы өзара байланыстар 

деңгейін анықтау; тәжірибе деректерін өңдеудің 
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басқадай әдістемелері.  

Көліктегі басқару жүйелері. Көліктерді басқару 

әдістері, принцптері мен функциялары. Көліктің 

барлық бөліктерінің әсерлесуі. Көлікті басқарудың 

мамандандырылған функциялары. Көліктегі басқару 

функциялары, диспетчлік басқару, тасмалдауды жедел 

жоспарлау, қозғалмалы құрам паркын кешенді реттеу, 

ревизорлық бақылау және т.б. Көлікті басқарудың 

негізгі әдістері – экономикалық, ұйымдастырушылық – 

реттеу, құқықтық және әлеуметтік-психологиялық. 

Көлікті басқаруды жетілдірудің перспективті 

бағыттары. Тасымалдауды жоспарлау жүйелері және 

оларды көлік түрлеріне бөлу. Көлік жүйесін басқаруды 

жетілдірудің міндеттері. Тасымалдауды басқару 

жүйелерін ұйымдастыру және дамыту (отандық және 

шет елдік тәжірибе). Тасымалдауды ұйымдастыру 

орталықтарын құру жағдайында тасымалдау 

үдерістерін диспетчерлік басқаруда ақпараттық 

технологияны жетілдіру. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:   
- әрекеттерді зерттеу модельдерін және әдістерін 

қолдану арқылы жобалау методологиясын, автомобиль 

кәсіпорнын жобалау және участкі цехтарын өндірістік 

жабдықтармен жабдықтау; цех, участкі аймақтарында 

орналастыру және аудандарын, мамандығына қарай 

өндіріс жұмысшыларнының санын, автомобиль 

орындары мен бекеттер санын, тұрақтар мен қоймалар 

ауданын;  

-  ғылыми тәжірибе әдістемесін, тәжірибелерді 

жоспарлау, дайындау және жүргізуді, тәжірибе 

функционалдық байланыстарды анықтауды, тәжірибе 

деректерін талдауды, тәжірибе заңдылықтарын 

формулалар арқылы өрнектеуді, құбылыстар 

арасындағы өзара байланыстар деңгейін анықтауды;  

- көліктерде тасымалдауды басқару үдерістерін 

дамытудың теориялық негіздері; заманауи техника мен 

технологияны қолдануға негізделген көліктерді 

пайдалану жұмысын басқарудың жалпы қағидалары.  

Қабілеті болуы керек:  
- кәсіптік іс-әрекеттерінде табиғи-ғылымдар 

пәндерінің негізгі заңдарын пайдалана алуға, 

математикалық талдау және модельдеу әдістерін 

қолдана алуға, ғылыми-техникалық жобаларды, 

алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік 

тәжірибемен ұштастыруға;  

- міндеттерді оңтайландыруды ескере отырып  

тасымалдау жоспарын құру негізінде көлік ағынының 

үздіксіз логистикалық құрылымын ұйымдастыру 

жүйесін; әртүрлі техникалық жабдықталуда және түрлі 

жұмыс жағдайында көлік жүйесінің өткізгіштік және 

тасымалдаушылық қабілетін анықтаудың теориялық 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

негіздері. 

Дағдысы болуы керек:  
- автомобильді және олардың агрегаттарына 

техникалық қызмет көрсету және технологиялық 

әрекеттерін, сонымен қатар кәсіпорынның басты 

жоспарын құруды;  

- ғылыми тәжірибелер әдістемелерін, оларды 

жоспарлау, дайындау және жүргізуді, функционалдық 

байланыстарды анықтауды, деректерді талдау мен 

заңдылықтарын формуламен өрнектеуді және 

құбылыстар арасындағы өзара байланыстар деңгейін 

анықтауды;  

- көліктерде тасымалдау процесін ұйымдастырудың 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін және 

прогрессивтік нормаларын талдау мен есептеу. 

Құзіретті болуы керек:  
- ғылыми тәжірибелер әдістемелері мен оларды 

жоспарлау, дайындау және жүргізуге, тәжірибе 

деректерін талдау және заңдылықтарды 

формулалармен өрнектеуге, құбылыстар арасындағы 

өзара байланыстар деңгейін анықтауға;  

- көліктерде тасымалдауды басқару үдерісіндегі 

теориялық және практикалық даму бағытында; 

заманауи техника мен технологияны қолдануға 

негізделген көліктерді пайдалану жұмысын 

басқарудың жалпы қағидаларына. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Автокөлік кәсіпорнын жобалау, 

Ғылыми-экспериментальді зерттеулердің әдістемесі 

және тәжірибе деректерін өңдеу, Көліктегі басқару 

жүйелері) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Василенко П.М. Теория движения частицы по 

шероховатым поверхностям сельскохозяйственных 

машин. - Киев: Изд-во УАСХН 2002 - 284 с. 

2. Жунисбеков П. Основы моделирования 

сельскохозяйственных машин и выполняемых ими 

технологических процессов (учебное пособие). 

Алматы, КазГосАгру, 2007. -53с. 

3. Смехов А.А «Математические модели процессов 

грузовой работы Издательство: М.: Транспорт 2000 -

195 с 
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8 Модуль.   Құбырларды монтаждау және халықаралық талаптар 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Құбырларды монтаждау және халықаралық талаптар 

(KТКT(P)KMZh5315 Құбырлық тасымалдауда 

қолданылатын термопласт (полиэтилен) құбырларын 

монтаждау және жалғау, AKKHT5316 Автомобиль 

құрылысына қойылатын халықаралық талаптар) 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

2 Модульге жауапты Хазимов М.Ж., т.ғ.к., профессор «Машина пайдалану» 

кафедрасы  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Көлік техникасын пайдаланудың техникалық негіздері 

 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Құбырлық тасымалдауда қолданылатын 

термопласт (полиэтилен) құбырларын монтаждау 

және жалғау. Құбыр арқылы тасымалдаудың даму күйі 

және болашағы. Термопласт құбырларының маңызы. 

Артықшылығы мен кемшіліктері. Термопласт 

құбырларының түрлері мен маркалары. Құбырларды 

құрау әдiстерi. Құбырларды құрастыру кезінде 

қоршаған ортаны қорғау. Жылу беру мен қысым 

туралы ортақ ұғымдар. Жылулық арқылы дәнекерлеу 

теорияларының негiздерi. Түйiстiру арқылы 

дәнекерлейтін жабдықтар және оларды пайдалануы. 

Автомобиль құрылысына қойылатын 

халықаралық талаптар. Әлемдегі автомобиль 

құрылымының қазіргі жағдайы және дамуы. Әлемдегі 

автомобиль құрылымына қойылатын өндірістік, 

пайдаланушылық, тұтынушылық және қауіпсіздік пен 

экологиялық талаптар; Автомобиль құрылымына 

қатысты халықаралық келісімдер мен заңдар. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:   
- термопластың айырмашылықтары мен негізгі 

қасиеттерін, технологиялық үдіріс жұмыстары мен 

жабдықтарды техникалық пайдалану және техникалық 

қызмет көрсетуді, термопластан жасалынған 

құбырларды пісіруге арналған жабдықтардың 

құрылысы мен жұмыс істеу принципін, орындалатын 

жұмыстың сапасына қойылатын талапты, брактың түрі 

мен себебін және оны алдын ала ескертудің тәсілін, 

пісіру жабдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі еңбек 

қауіпсіздігі мен инструкциясын; орындалатын 

жұмысқа байланысты әлемдегі автомобиль 

құрылымына қойылатын халықаралық талаптарының 

қаулылары, саланың дамуының мүмкін жоспарларын, 

үкімдерді және нормотивтік жетекшілік ететін 

құжаттарды; әлемдегі автомобиль құрылымына 

қойылатын өндірістік, пайдаланушылық, 

тұтынушылық және қауіпсіздік пен экологиялық 

талаптардың нормотивтік құжаттарын; автомобиль 

құрылымына қойылатын өндірістік, пайдаланушылық, 
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тұтынушылық және қаупсіздік пен экологиялық 

талаптарына сай автомобиль құрылымы есебін. 

Қабілеті болуы керек:  
- пісіру машиналарын пайдалануда, түрлі пісіру 

жабдықтарды пайдалану арқылы құбырларды пісіру 

жұмыстарын жүргізуде, пісіру режимдерін таңдай 

алуда, пісірілудің сапасын қадағалай алуда, пісіру 

машиналарына қызмет көрсетуді өндіруші зауыт 

инструкциясына сай жүргізе алуда, құбырлардың 

бүлінуі мен кемшіліктерін анықтай алуда; 

автомобильдің құрылымына қойылатын халықаралық 

талаптарға сай есептерін жүргізу. 

Дағдысы болуы керек:  
- пісіру режимдерінің есептеу әдістерін, құбырларды 

тасымалдау мен орнату заңдылықтарын, құбырларды 

құрау және пісіру жұмыстары кезіндегі техникалық 

қауіпсіздіктің талаптарын; әлемдегі автомобиль 

құрылымына қойылатын халықаралық талаптарына 

сай өндірістегі жаңа технологияларды өз бетінше 

меңгеру. 

Құзіретті болуы керек:  
- құбыр трассаларын жобалау және орнатуда, 

термопласт құбырларын құрау және пісіру 

жұмыстарын орындау кезінде, құбыр магистралында 

орындалған жұмыстардың сапасын бағалауда. кәсіптік 

қызметтерді барлық түрлерін ұйымдастыру, 

жоспарлау, жүргізу мәселелері бойынша. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Құбырлық тасымалдауда 

қолданылатын термопласт (полиэтилен) құбырларын 

монтаждау және жалғау, Автомобиль құрылысына 

қойылатын халықаралық талаптар) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Абдуллаев А. А. Контроль в процессах транспорта и 

хранения нефтепродуктов / А. А. Абдуллаев, В. В. 

Бланк, В. А. Юфин. - М.: Недра, 2001. - 263 с.: 

2. Прокофьев М.В. Автомобильные транспортные 

средства. Международные требования к конструкции. 

Изд. Триада: -  2005 – 120 с. 

3. Автомобиль ГАЗ-3110 (с двигателем ЗМЗ-402). 

Устройство и ремонт. М., «Транспорт», 2006 
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9 Модуль. Тракторлар мен автомобильдерді есептеу және электр 

жабдықтары 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Тракторлар мен автомобильдерді есептеу және электр 

жабдықтары (ATEZhPZh5317 Автомобильдер мен 

тракторлардың электр жабдықтарын пайдалану және  

жөндеу, ТNTAET5318 Трактордың негізгі тораптары 

мен агрегаттарын есептеу теориясы) 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

2 Модульге жауапты Хазимов М.Ж., т.ғ.к., ассоц. профессор, Ундербаев М., 

т.ғ.к., ассоц. профессор «Машина пайдалану» 

кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары 

 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Автомобильдер мен тракторлардың электр 

жабдықтарын пайдалану және  жөндеу. Қозғалыс 

қауіпсіздігіне жауапты электржабдықта-рының 

жүйелері мен бұйымдарының жұмысқа 

жарамдылықтарын қамтамасыздандыру әдістері мен  

пайдалану жағдайлары бойынша материалдар; жөндеу 

процесінде бұйымдардың жұмысқа жарамдылығын 

қалпына келтіру заңдылықтары, бұйымдарға техникалық 

қызмет көрсету жүйесін қалыптастыру және экологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету сұрақтары, бұйымдарды 

экстремалдық жағдайларда пайдалану ерекшеліктері, 

техникалық қызметтің түрлері және бұйымдарды 

диагностаудың ролі. Оқу пәнінің мазмұны қолданыстағы 

мемлекеттік және салалық стандарттарға, ҚР көлік және 

коммуникациялар министрлігінің нормативтік 

құжаттарына, халықаралық ЕЭК БҰҰ ережелеріне 

сәйкес. Пәнде автотрактор электржабдықтары (АЭЖ) 

жүйесінің жаңа және модерленген бұйымдардың 

пайдаланушылық сынақтар нәтижелері, автокөлік 

мекемелерінің, техникалық қызмет көрсету 

стансаларының және ғылыми-зерттеу мекемелерінің 

тәжірибелері келтіріледі.  

Трактордың негізгі тораптары мен агрегаттарын 

есептеу теориясы. Трактор мен автомобильдің негізгі 

тораптары мен агрегаттарының даму кезеңдері; 

Болашақта Трактор мен Трактор мен автомобильдің 

тораптары мен агрегаттарының жетілдіру бағыттары; 

Трактор мен Трактор мен автомобильдің негізгі 

тораптары мен агрегаттарын экономикалық және 

экологиялық талаптарға сай есеп жүргізу. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- АЭЖ және автоэлектроника (АЭ)  бұйымдарының 

техникалық күйінің өзгеруінің автомобильдер мен 

тракторларды пайдаланудың технико-экономикалық 

көрсеткіштеріне әсерін; пайдалану процесінде АЭЖ 

және АЭ бұйымдарының техникалық күйін тексеруге 

арналған диагносттік және стендттік жабдықтарды; 
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пайдалану процесінде  АЭЖ және АЭ бұйымдарына 

техникалық қызмет көрсету ерекшеліктерін; 

электржабдықтар бұйымдарын жөндеуді және 

сынауды. Трактор мен автомобильдің негізгі тораптары 

мен агрегаттарының параметрлерін, жүктеу және 

реттеу мінездемесін; Трактор мен Трактор мен 

автомобильдің негізгі тораптары мен агрегаттарының 

есептеу жолдарын. 

Қабілеті болуы керек:  
- АЭЖ және АЭ бұйымдврын техникалық пайдалану 

мен диагностауға; стендттік және диагносттық құрал-

жабдықтарды қолдануға; АЭЖ және АЭ бұйымдврын 

экстремалды жағдайларда техникалық пайдалануға; 

АЭЖ және АЭ бұйымдарының ақауларын анықтай 

алуға, оларды жөндеуге және жөнделген бұйымдарды 

сынауға. Трактор мен автомобильдің негізгі тораптары 

мен агрегаттарын есебін жүргізу, оның экономикалық-

техникалық параметрлерін негіздеу; автомоибльдің 

негізгі тораптары мен агрегаттарының жүктеу және 

реттеу мінездемелерін алу, оны сараптап 

экономикалық және экологиялық тиімділігін анықтау. 

Дағдысы болу керек:  
- АЭЖ және АЭ бұйымдарының техникалық күйін 

тура және жанама (диагностау) әдістермен анықтауды, 

ақауларын жоюды, жөндеуді және жөнделген 

бұйымдарды сынауды. Трактор мен автомобильдің 

негізгі тораптары мен агрегаттарының даму бағытына 

сай өндірістегі жаңа технологияларды өз бетінше 

меңгеру. 

Құзіретті болуы керек:  
- пайдалану процесіндегі АЭЖ және АЭ жүйелері мен 

бұйымдарының ақауларының негізгі түрлері бойынша; 

АЭЖ және АЭ жүйелері мен бұйымдарын техникалық 

пайдалану және диагностауды ұйымдастыру бойынша; 

диагностау параметрлерін талғау бойынша; АЭЖ және 

АЭ жүйелері мен бұйымдарын жөндеуді және сынауды 

ұйымдастыру бойынша. кәсіптік қызметтерді барлық 

түрлерін ұйымдастыру, жоспарлау, жүргізу мәселелері 

бойынша 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Автомобильдер мен тракторлардың 

электр жабдықтарын пайдалану және  жөндеу, 

Трактордың негізгі тораптары мен агрегаттарын 

есептеу теориясы) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Набоких В.А Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования автомобилей и тракторов . 

Издательство: Академия. Год: 2004 - 240 с 

2. Резник А.М. Электрооборудование автомобилей: 

Учебник для автотранспортных техникумов.-М.: 

Транспорт,2000.-256с. 

3. Тракторы: Теория: Учебник для студентов вузов по 
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6 Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген 

кредиттер көлемін көрсететін жинақ кесте 
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1 Паспорт образовательной программы 

1.1 Академическая степень 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

2 Характеристика образовательной программы 

2.1 Цель образовательной программы 

2.2 Задачи образовательной программы 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

3. Ключевые компетенции 

4. Содержание образовательной программы 

5. Формуляры для описания модулей 

6. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы  
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Приложение 283  

к Перечню типовых учебных планов 

по специальностям высшего и 

послевузовского образования 

протокол №425 от 05.08.2016г. 
 

             ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

по специальности послевузовского образования 

«6М071300-Транспорт, транспортная техника и технологии» 

 (профильное направление) 
 

Срок обучения: 1,5 года 

 Академическая степень: магистр техники и технологий по  специальности 

«6М071300-Транспорт, транспортная техника и технологии» 
 

Цикл 

дисцип

лин 

Код 

дисципли

ны 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

креди 

тов 

Семес

тр 

Форма 

контро-

ля 

БД Базовые дисциплины 10   

ОК Обязательный компонент 5   

 
IYa5201 

Иностранный язык 

(профессиональный) 
2 1 экзамен 

Men5202 Менеджмент 1 1 экзамен 

Psi5203 Психология 2 1 экзамен 
КВ Компонент по выбору 5   

ПД Профилирующие дисциплины 26   

ОК Обязательный компонент 3   

 

ЕОТТ5301 Эксплуатация и 

обслуживание 

транспортной техники 

3 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 23   

 Итого теоретического обучения 36   

ДВО Дополнительные виды обучения не менее 8  

ПП Производственная практика  
не 

менее 4
*  отчет 

ЭИРМ 

Экспериментально - 

исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерского проекта 

не 

менее 4 
 отчет 

ИА Итоговая аттестация 4   

КЭ Комплексный экзамен 1 3  

ОиЗМД Оформление и защита магистерского 

проекта 

3 3  

 ИТОГО не менее 48  

П р и м е ч а н и е –* Количество кредитов, выделяемых на практику, не 

входит в общую трудоемкость. В случае необходимости вуз может 

увеличить число кредитов, выделяемых на практику. 
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 Паспорт образовательной программы 

 

1.1  Академическая степень 

В магистратуре подготовка кадров по образовательной программе 

«Использование современной техники и технологии в АПК РК» 

специальности «6М071300-Транспорт, транспортная техника и 

технологии» готовится по профильному (срок обучения 1,5 года) 

направлению.  

Выпускнику магистратуры профильного направления 

присуждается академическая степень магистр техники и технологии 

по специальности «6М071300-Транспорт, транспортная техника и 

технологии» 

 

1.2  Квалификационная характеристика выпускника 

 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

 Магистры по образовательной программе «Использование 

современной техники и технологии в АПК РК» специальности 

специальности «6М071300-Транспорт, транспортная техника и 

технологии» могут осуществлять:  

- производственно-управленческую; организационно-

технологическую; эксплуатационную; проектную. 

 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- местные, сельские, районные, областные, республиканские, 

государственные транспортные структуры, частные транспортные, 

сельскохозяйственные, природоохранные, проектные, административные 

учреждения, экспертные, контрольно-аналитические службы, структуры 

транспортной службы министерств обороны, внутренних дел и комитета 

национальной безопасности (МО, МВД, КНБ).  

 

2  Характеристика образовательной программы 

 

2.1 Цель образовательной программы 

Основными общенациональными целями образования в 

соответствии с Концепцией развития системы образования Республики 

Казахстан являются удовлетворение интересов общества, государства и 

личности в получении качественного высшего образования, 

предоставление каждому человеку широких возможностей в выборе 

содержания, форм и сроков обучения. Подготовка специалиста новой 

формации, обладающего широкими фундаментальными знаниями, 

инициативного, адаптивного к меняющимся требованиям рынка труда и 

технологий, умеющего работать в команде, обладающего необходимыми 

знаниями в области транспортной техники и технологии.  
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Целью образовательной программы «Использование современной 

техники и технологии в АПК РК» специальности 6М071300-Транспорт, 

транспортная техника и технологии является подготовка 

конкурентоспособных на рынке труда специалистов по транспорту и 

транспортной технологии для государственных, местных, региональных, 

зарубежных учреждений, транспортных центрах.   

 

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами образовательной программы «Использование 

современной техники и технологии в АПК РК» специальности «6М071300-

Транспорт, транспортная техника и технологии» являются:  

 - углубление теоретической и практической индивидуальной 

подготовки в различных направлениях транспорта и транспортной 

технологии, обусловленных потребностями государства и рынка труда;  

- совершенствование организации транспортной службы на основе 

использования передового опыта и научных достижений в условиях 

рыночной экономики;  

- подготовка кадров, способных управлять транспортным и 

сельскохозяйственным производством. 

  

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Образовательная программа «Использование современной техники и 

технологии в АПК РК» специальности 6М071300-Транспорт, транспортная 

техника и технологии включает 2 (две) образовательных траекторий. 

Магистранты общее по всем образовательным траекториям  изучают 

предметы иностранный язык (профессиональный), менеджмент, 

психология, управление предпринимательской деятельности, 

моделирование бизнес-решений, эксплуатация и обслуживание 

транспортной техники, современные технологии в транспортной технике, 

математические методы и модели инженерных задач. 

Образовательные траекторий: 

№1 «Научные исследования и проблемы в использовании 

транспортной техники». Магистранты изучают предметы теория 

транспортных процессов и систем, прогнозирование и экспертная оценка 

транспорта и транспортной техник, управление проектами, методология и 

методы научных исследований, современные методы диагностирования 

агрегатов автомобильной техники, теория  расчета основных узлов и 

агрегатов автомобиля, испытание автотракторной техники. 

№2 «Научные исследования и проблемы в использовании 

транспорта сельского хозяйства». Магистранты изучают предметы 

проектирования автотранспортного предприятия, методика научного 

экспериментального исследования и обработка опытных данных, системы 

управления на транспорте, монтаж и соединение трубопроводов из 

термопласта (полиэтилена) в трубопроводном транспорте, международные 

требования к конструкции автомобиля, эксплуатация и ремонт 
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электрооборудовании автомобилей тракторов, теория расчета основных 

узлов и агрегатов трактора. 

 

3 Ключевые компетенции:  

 

Выпускник профильной магистратуры должен: 

 

1) иметь представление: 

- о современных тенденциях в развитии научного познания; 

- об актуальных методологических и философских проблемах 

естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук; 

- о противоречиях и социально-экономических последствиях 

процессов глобализации; 

- о современном состоянии экономической, политической, правовой, 

культурной и технологической среды мирового бизнес-партнерства; 

- об организации стратегического управления предприятием, 

инновационного менеджмента, теориях лидерства; 

- об основных финансово-хозяйственных проблемах 

функционирования предприятий; 

- о возможностях передовых гаучных методов и технических средств 

и пользоватся ими на уровне, необходимом для оперативного решения 

проблем эксплуатации транспорта и транспортной техники. 

2) знать: 

- методологию научного познания; 

- основные движущие силы изменения структуры транспорта; 

- особенности и правила инвестиционного сотрудничества; 

- перспективы технического развития и особенности деятельности 

учереждения, организации, предприятия; 

- технические характеристики отечественных и зарубежгых образцов 

транспорта и транспортной техники; 

- не менее чем один иностранный язык на профессиональном уровне, 

позволяющим проводить научные исследования и практическую 

деятельность. 

 

3) уметь: 

- применять научные методы познания в профессиональной 

деятельности; 

- критически анализировать существующие концепции, теории и 

подходы к изучению процессов и явлений; 

- интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин, 

использовать их для решения аналитических и управленческих задач в 

новых незнакомых условиях; 

- проводить микроэкономический анализ хозяйственной 

деятельности предприятия и использовать его результаты в управлении 

предприятием; 
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- применять на практике новые подходы к организации маркетинга и 

менеджмента; 

- принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях в 

области организации и управления хозяйственной деятельностью 

предприятия (фирмы); 

- применять на практике нормы законодательства Республики 

Казахстан в области регулирования экономических отношений; 

- креативно мыслить и творчески подходить к решению новых 

проблем и ситуаций; 

- проводить информационно-аналитическую и информационно-

библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

- обобщать результаты экспериментально-исследовательской и 

аналитической работы в виде магистерской диссертации, статьи, отчета, 

аналитической записки и др; 

- формулировать и решать задачи, возникшие в ходе 

профессиональной деятельности на предприятиях транспортной 

деятельности; 

- орентироватся в новейших достижениях транспортной техники и 

технологии. 

 

4) иметь навыки: 

- решения стандартных научных и профессиональных задач; 

- научного анализа и решения практических проблем в организации и 

управлении экономической деятельностью организаций и предприятий; 

- исследования проблем в области менеджмента и маркетинга и 

использовать полученные результаты для совершенствования методов 

управления предприятием; 

- профессионального общения и межкультурной коммуникации; 

- ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной форме; 

- расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования в 

докторантуре; 

- использования информационных и компьютерных технологий в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

5) быть компетентным: 

- в области методологии исследований по специальности; 

- в области современных проблем мировой экономики и участия 

национальных экономик в мирохозяйственных процессах; 

- в области транспорта и транспортной техники; 

- в организации и управлении деятельностью транспортного 

предприятия; 
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- в осуществлении производственных связей с различными 

организациями, в том числе органов государственной службы; 

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений. 



 

 

4. Содержание образовательной программы 

 

4.1 Профильное направление  

 
Наименование 

модуля 

Цикл 

и 

компо

нент 

Код 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контроля 

семе

стр 

Обьем 

кредтов 

Формируемые компетенции 

(результаты обучения) 

KZ 
EC

TS 

Экономические и  

коммуникативные 

отношения 

БД/ОК IYa5201 Иностранный язык 

(профессиональный) 

экзамен 1 2 3 Быть компетентным: 

- в работе с лексографическими 

источниками на иностранном языке 

(традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и 

прогнозирований тенденции в развитии 

современного менеджмента;  

- в применении адекватных 

психодиагностических методов 

исследования личности обучающихся и 

групп обучающихся. 

БД/ОК Men520

2 

Менеджмент экзамен 1 1 1,5 

БД/ОК Psi5203 Психология экзамен 1 2 3 

Итого по модулю:  5 7,5  

Бизнес-менеджмент БД/КВ UPD520

4 

Управление 

предпринимательcко

й деятельностью 

Комплекс

ный 

экзамен 

1 2 3 Быть компетентным: 

- принятия стратегических, тактических 

и оперативных решений в процессе 

осуществления предпринимательской 

деятельности; нормативно-правовой 

базой, регулирующей деятельность 

предприятия; разработки механизма 

принятия управленческих решений и 

умения оценивать результаты 

деятельности предприятия; 

- в организации и проведении научных 

исследовании с использованием 

современных методов математического 

БД/КВ МBR520

5 

Моделирование 

бизнес-решений 

1 3 4,5 
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моделирования и анализа 

технологических систем. 

Итого по модулю:  5 7,5  

Математические 

модели и 

эксплуатация 

системы 

управления 

транспортной 

техники 

ПД/ОК ЕОТТ530

1 

Эксплуатация и 

обслуживания 

транспортной 

техники 

Комплекс

ный 

экзамен 

1 3 4,5 Быть компетентным: 

- в использовании ЭВМ для 

решения задач технической 

эксплуатации транспортной техники; в 

анализировании возможности и 

ограничения предприятий сервиса; 

определении конкурентоспособности 

станции и ее услуг; разрабатывании 

предложений комплексного маркетинга 

услуг сервиса; организации работы с 

клиентурой.   

- проектировании, эксплуатации,  

ТО и ремонте транспортной техники; 

- в вопросах моделирование 

инженерных задач и их решении с 

помощью численных методов и 

методами программирования. 

ПД/ОК SТТТ53

02 

Современные 

технологии в 

транспортной 

технике 

1 3 4,5 

ПД/КВ MMMIZ

5303 

Математические 

методы и модели 

инженерных задач  

1 2 3 

Итого по модулю:  8 12   

Образовательная траектория № 1 «Научные исследования и проблемы в использовании транспортной техники» 

Теория  и 

прогнозирование 

транспортной 

техники 

ПД/КВ TTPS53
04 

Теория 
транспортных 
процессов и систем 

Комплекс

ный 

экзамен 

2 2 3 быть компетентным  в вопросах по 

анализу теории движения транспортной 

техники; влияния параметра 

транспортной техники на процесс 

движения и в анализе грузовых и 

коммерческих работ, в вопросах 

международных перевозках, 

автомобильных дорогах, в 

транспортном планировании городов, 

прогнозирование и оценки 

технического уровня транспортной 

техники;  

ПД/КВ PEOTTT
5305 

Прогнозирование и 
экспертная оценка 
транспорта и 
транспортной 
техники 

2 2 3 

ПД/КВ 
UP5306 

Управление 
проектами 

2 2 3 
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- в процедурах управления,  

интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта. 

Итого по модулю:  6 9  

Современные 

методологии и  

методы в 

диагностировании 

ПД/КВ MMNI5

307 

Методология и 

методы научных 

исследований 

Комплекс

ный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: в современных 

тенденциях развития транспорта, 

транспортной техники и технологии, в 

методике проектирования новой 

техники и в проведении 

диагностических работ, выявлений 

неисправностей тех или иных агрегатов 

подвергаемым к диагностике, в анализе 

диагностики. 

ПД/КВ SMDAA

T5308 

Современные 

методы 

диагностирования 

агрегатов 

автомобильной 

техники 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Pасчет и 

испытание 

автотракторной 

техники 

ПД/КВ TROUA

A5309 

Теория  расчета 

основных узлов и 

агрегатов 

автомобиля 

Комплекс

ный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: в вопросах 

владения методами менеджмента 

автотранспортных предприятий, в том 

числе обеспечить предприятие 

технологическими процессами и 

техническим оборудованием, 

реконструкции автотранспортных 

предприятий и переход на новую форму 

организации и производить расчеты 

основных узлов и агрегатов 

автомобиля; обосновывать технико-

экономические параметры; снимать с 

основных узлов и агрегатов 

нагрузочную и регуляторную 

характеристику. 

ПД/КВ IATT531

0 

Испытание 

автотракторной 

техники 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Траектория № 2 «Научные исследования и проблемы в использовании транспорта сельского хозяйства» 

Проектирование 

автотранспортного  

предприятия и 

ПД/КВ PAP5311 Проектирование 

автотранспортного 

предприятия  

Комплекс

ный 

экзамен 

2 2 3 быть компетентным в режимах 

работы и определение показателей 

автономных устройств при выполнений 
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обработка опытных 

данных 

сельскохозяйственн

ой техники 

ПД/КВ MNEIO

OD5312 

Методика научного 

экспериментального 

исследования и 

обработка опытных 

данных 

2 2 3 погрузочно-разгрузочных, сборочно-

распределительных операции внесений 

удобрений, раздача кормов, 

ядохимикатов и методологию 

определения критериальных 

функциональных показателей; 

устройство и настройку технических 

средств измерения; обработку и анализ 

экспериментальных результатов 

измерений и в вопросах методики 

экспериментальных исследований и 

обработки опытных данных;  

- в вопросах теории и практики 

развития процесса управления 

перевозками на транспорте, общие 

принципы управления 

эксплуатационной работой транспорта, 

основанные на применении передовой 

техники и технологии. 

ПД/КВ SUT531

3 

Системы управления 

на транспорте 

2 2 3 

Итого по модулю:  6 9  

Международные 

требования и 

монтаж 

трубопроводов 

ПД/КВ МSТТ(P

)TT5314 

Монтаж и 

соединение 

трубопроводов из 

термопласта 

(полиэтилена) в 

трубопроводном 

транспорте 

Комплекс

ный 

экзамен 

2 3 4,5 быть компетентным  в 

проектировании и прокладке 

трубопроводной трассы, выполнении 

монтажных и сварочных работ 

трубопроводов из термопласта, оценки 

качества выполненных работ 

трубопроводной магистрали и в 

вопросах организации, планирования, 

проведения всех видов 

профессиональной деятельности 

ПД/КВ MTKA5

315 

Международные 

требования к 

конструкции 

автомобиля 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Электрооборудован

ие и расчет 

ПД/КВ EREAT5

316 

Эксплуатация и 

ремонт 

Комплекс

ный 

2 3 4,5 Быть компетентным:  

в основных видах отказов изделий и 
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тракторов и 

автмобилей 

электрооборудовани

и автомобилей 

тракторов 

экзамен систем АТЭ и АЭ в процессе 

эксплуатаций; в вопросах организации 

диагностики и технического 

обслуживания изделий и систем АТЭ и 

АЭ; в выборе диагностических 

параметров изделий и систем АТЭ и АЭ; 

в организации ремонта и испытания 

отремонтированных изделий и систем 

АТЭ и АЭ и  в вопросах организации, 

планирования, проведения всех видов 

профессиональной деятельности 

ПД/КВ TROUA

ТA5317 

Теория расчета 

основных узлов и 

агрегатов трактора 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Итого по теории:  36 54 

Производственно-экспериментальная работа и итоговая аттестация 

Производственно-

экспериментальная 

работа 

ДВО  ЭИРМ 

(Экспериментально-

исследовательская 

работа магистранта)  

отчет 1-3 4 16 Быть компетентным: 

 

 Производственная  

практика 

отчет 2-3 4 10 

Итого по модулю:  8 26  

Итоговая 

аттестация 

ДВО  Комплексный 

экзамен 
КЭ 3 1 3,5 

Быть компетентным: 

 

 Оформление и 

защита 

магистерского 

проекта 

ЗМП 3 3 10,5 

Итого по модулю:  4 14  

Итого по ПЭР и ИА:  12 40 

Всего по программе:  48 94 
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5 Формуляры для описания модулей 

 

5.1 Профильное направление  

 

Модуль 1. Экономические и коммуникативные отношения  

 
1 Название модуля и 

шифр 

Экономические и коммуникативные отношения. (IYa5201 

Иностранный язык (профессиональный), Men5202 

Менеджмент, Psi5203 Психология) 

2 Ответственный за 

модуль 

Керимова У.К., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и 

управление агробизнесом», Сиргебаева С.Т., к.п.н., ассоц. 

профессор кафедра  "Иностранные языки", Аманбаева Э.А., 

к.п.н., ассоц. профессор, Кенбаева Г.К., к.п.н., ассоц. 

профессор, кафедра "Профессиональное обучение"  

3 Тип модуля БД/ОК, БД/ОК, БД/ОК 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (2/1/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Философия, социология, основы экономической теории  

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Иностранный язык (профессиональный). Введение. 

Принципы обучения. Современные методы обучения. 

Требования к уровню владения иностранным языком: 

чтение, письмо, аудирование, говорение. Характер учебного 

языкового материала: фонетика, лексика и 

словообразование, грамматика.  

Менеджмент. Введение. Менеджмент как вид 

деятельности. Понятие и виды организации. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Коммуникация и принятие 

решений. Стратегическое управление организацией. 

Инновационный менеджмент. Антикризисное управление. 

Функции управления: планирование, организация, 

мотивация и контроль. Командный менеджмент. Теории 

лидерства, власти и влияния. Управление конфликтами в 

компаний. Производство как объект управления. 

Оперативное управление производством. Управление 

качеством. Управление производительностью. 

Эффективность менеджмента: внутренние и внешние 

параметры.   

Психология. Введение. Предмет, задачи и структура 

психологии высшей школы. Психология познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения. 

Психологические методы и средства повышения 
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эффективности и качества обучения в современных 

условиях. Психологические основы процесса воспитания. 

Проблемы психодиагностики профессионально- 

ориентированной личности. Психологическое 

консультирование студентов и преподавателей с учетом 

профиля будущей профессиональной деятельности 

специалиста. Психология педагогического общения.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- общенаучную терминологию и терминологический 

подъязык соответствующей специальности на иностранном 

языке; основы деловой переписки в рамках международного 

сотрудничества;  

- теоретические и методологические основы менеджмента; 

- социально-психологическую природу педагогической 

деятельности; 

Уметь:  

- свободно читать, переводить оригинальную литературу по 

избранной специальности с последующим анализом, 

интерпретацией и оценкой извлеченной информации; 

- изучать пути обеспечения конкуренроспособности 

компании на основе эффективного управления компанией;  

- использовать необходимые  психолого-методические 

ресурсы для подготовки и проведения занятий (лекции, 

семинары, СРМП и экзаменов). 

Иметь навыки:  

-  устной коммуникации по специальности в формах 

монолога, диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, 

дебаты, прения, беседы за «круглым столом»);  

-  управленческой деятельности, принятия управленческих 

решений в сфере практической деятельности;  

- в управлении процессом обучения по различным аспектам 

коммуникации в сфере профессиональной деятельности. 

Быть компетентным:  

- в работе с лексографическими источниками на 

иностранном языке (традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и прогнозирований тенденции в 

развитии современного менеджмента;  

- в применении адекватных психодиагностических методов 

исследования личности обучающихся и групп обучающихся; 

14 Форма итогового 

контроля 

Экзамен (Иностранный язык), Экзамен (Менеджмент), 

Экзамен (Психология)  

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 7. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford University 

Press, 2009. 

8. C Bahlmann, E. Breindl, H.-D.Draxler, K.Ende, G.Storch. 

Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

9. J.Girardet, J.-M.Cridlig. Panorama. CLE International, 2001. 

10. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

М.:Банки и биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

11. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 

обучения. – Алматы, 2004.  

12. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

образования: от деятельности к личности. – М., 2005. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Модуль 2. Бизнес-менеджмент 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Бизнес-менеджмент. (UPD5204 Управление 

предпринимательcкой деятельностью, МBR5205 

Моделирование бизнес-решений) 

2 Ответственный за 

модуль 

Керимова У.К., д.э.н., профессор, Тажигулова Ж.Ж., к.э.н., 

профессор кафедра «Менеджмент и управление 

агробизнесом», Ахметов К.А., к.т.н., профессор кафедры 

«Автоматизация  и информационные технологии»  

3 Тип модуля БД/КВ, БД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (2/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Основы экономической теории, информатика 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Управление предпринимательской деятельности. 

Понятие и отличителные черты предпринимательской 

деятельностью. Условия и особенности 

предпринимательской деятельностью в Казахстане. 

Основные организационно-правовые вопросы 

предпринмательства. Основные виды 

предпринимательской деятельностью. Сущность 

производственного предпринимательства. Сущность 

коммерческого предпринимательства. Виды и методы 

осуществления консалтинговой деятельности. 

Характеристика финансового предпринимательства. 

Управление предпринимательскими рисками. Виды 

конкуренции. Виды и методы прогнозирования. 

Основные этапы стратегического планирования. 

Управление товародвижением. Управление 

организационной структурой предприятием. Сущность и 

отличительные признаки инновационного 

предпринимательства. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. Управление финансами. 

Понятие и виды ответственности предпринимателей. 

Моделирование бизнес-решений. Процесс принятия 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

решения, начиная от    формализации исходной проблемы, 

далее через построение и решение математической 

модели на компьютере до анализа решения и 

формирования управленческого решения. Основное 

внимание     уделено построению и решению 

математических моделей и анализу этих решений с 

помощью компьютера. Рассмотрение производственных, 

транспортных и финансовых модели задач, необходимые 

для выбора управленческих решений различной сложности. 

Примеры и задачи для самостоятельного решения. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен:  

Знать:  

- стандарты управления проектами; методологию PMI, 

сформулированную в виде стандарта PMBOK, 

базирующуюся на концепции управления проектами через 

группу стандартных процессов;  

- методологию проектирования с использованием методов и 

моделей исследования операций, в т.ч. моделирования 

аграрного производства, разработки математических 

моделей оптимизации производственных параметров 

агроинженерных объектов и процессов с учётом комплекса 

агринженерных и экономических факторов, приёмов 

разработки моделей задач линейного и целочисленного 

программирования, приёмов и методов оптимального 

размещения предриятий и оптимального использования 

аграрной техники в малых сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Уметь:  

- определять среду проекта; формулировать проект; 

планировать проект; использовать набор различных 

процедур, документов и технологий, наиболее подходящих 

для конкретного типа проекта;  

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

аграрной системе. 

Иметь навыки:  

- определения требований к проекту; постановки чётких и 

достижимых целей; программного обеспечения для 

управления проектами;  

- в методах  математического моделирования аграрной 

системы, оптимальной загрузки оборудования, оптимизации 

технологических процессов и теории массового 

обслуживания; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

Быть компетентным:  

- в процедурах управления,  интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта; 

- в организации и проведении научных исследовании с 

использованием современных методов математического 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

моделирования и анализа технологических систем. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комлексный экзамен (Управление предпринимательcкой 

деятельностью,  Моделирование бизнес-решений)             

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Управление инновационными проектами. Под ред. проф. 

Попова В.Л. Издательство: ИНФРА-М. 2009. 

2. Project Management for Successful Product Innovation.. 

by Alan Webb. UK.Gower Pub Co; 2nd edition. 2007. 

3. AGILE PROJECT MANAGEMENT: CREATING INNOVATIVE 

PRODUCTS. BY JIM HIGHSMITH. USA. ADDISON-WESLEY 

PROFESSIONAL; 2 EDITION, 2009.-WESLEY PROFESSIONAL; 2 

EDITION, 2009. 

4. Ахметов К.А. Принятие бизнес-решений в MS Excel. 

Учебник//(2-е издание), – Алматы: изд. «Бастау», 2011, с 

грифом МОН РК,  – 320 с. 

5. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование 

элементов экономических систем. – М.: «Финансы и 

статистика», 2000. –206 с. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Модуль 3. Математические модели и эксплуатация системы 

управления транспортной техники  
 

1 Название модуля и 

шифр 

Математические модели и эксплуатация системы 

управления транспортной техники (ЕОТТ5301 Эксплуатация 

и обслуживание транспортной техники, SТТТ5302 

Современные технологии в транспортной технике, 

MMMIZ5303 Математические методы и модели инженерных 

задач) 

2 Ответственный за 

модуль 

Жунисбеков П.Ж., д.т.н, профессор кафедры 

«Машиноиспользование»,  Серикбаев  А.У., д.ф.-м.н.,  

профессор кафедры «Автоматизация  и информационные 

технологии»  

3 Тип модуля ПД/ОК, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

8 

6 Количество 

кредитов 

8 (3/3/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Основы теории автоматического управления, 

Энергетические установки транспортной техники. 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 Содержание модуля Эксплуатация и обслуживание транспортной техники. 

http://www.amazon.com/Alan-Webb/e/B001HMRVXY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jim+Highsmith&search-alias=books&text=Jim+Highsmith&sort=relevancerank


Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

 Введение. Эксплуатация и обслуживание транспортной 

техники в особых произвродственных и природно-

климатических условиях. Особенности эксплуатации 

транспортной техники в экстремальных природно-

климатических условиях. Обеспечение эксплуатации 

транспортной техники в особых производственных и 

социальных условиях. Эксплуатация транспортной техники, 

использующей альтернативные виды топлива. Сервис 

обслуживания как общепризнанный метод обслуживания 

транспортной техники. Сервисное обслуживание 

предприятия и его характеристика. Требования к качеству 

услуг сервиса транспортной техники и регламентирующие 

документы. Организация производства на сервисных 

предприятиях транспортной техники. 

Современные технологии в транспортной технике. 

Введение. Современные технологии проектирования и 

изготовления транспортной техники. Техническое и 

технологическое обеспечение транспортной техники. 

Современные технологии диагностики и мониторинга 

транспортной техники.  

Математические методы и модели инженерных задач. 
Алгебра матриц, функции от матриц, применение 

матричного исчисления. Символическое  исчисление, 

пременение символического исчисление к инженерных 

задач. Математические приложения операционного 

исчисления. Модели инженерных задач. Численные методы. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:   
- технологию ТО и текущего ремонта транспортной 

техники; методы организации инженерно-технической 

службы по ТО и текущему ремонту транспортной техники; 

особенности технической эксплуатации транспортной 

техники в особых природно-климатических, 

производственных и дорожных условиях;   

- проектирование, создание, диагностирование ТО и ремонт 

с применением современных технологии. 

- алгебру матриц, символические исчисление, 

математические приложения операционного исчисления, а 

также модели инжерных задач, методологию использование 

математических методов и моделей для решения 

инженерных задач; 
Уметь:  

- оформлять первичные документы, связанные с 

техническим обслуживанием и текущим ремонтом 

транспортной техники; определять качество сервиса и его 

продукции; основы ведения нормативно-технической 

документации.  

- проводить критический анализ действующих 

технологических процессов и материалов, связанных с 

проектированием, эксплуатацией, ТО и ремонтом 

транспортной техники; 

- систему организации непрерывной логистической цепи 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

транспортных потоков с учетом оптимизации задач при 

составлении планов перевозок; теоретические основы 

определения проускной и провозной способности 

транспортных сетей и объектов при различной их 

технической вооруженности и различных условиях работы;  

- использовать основные законы физики,  теоретические 

механики, применять методы математического анализа и 

математической физики в инженерных задачах; 

Иметь навыки:  
- знаниями технологических процессов и методов ТО и ТР, 

хранения и заправки; методами инженерных 

технологических и экономических расчетов; причинами, 

источниками и размерами загрязнений окружающей среды 

от транспорта, методами оценки и сокращения этого 

загрязнения;  

- материалами специальных курсов по конструкции и 

системе эксплуатации транспортной техники (автомобилей, 

тракторов, локомотивов, вагонов, экскаваторов, бульдозеров 

и др.);  

- рассчитывать и анализировать прогрессивные нормы и 

технико-экономические показатели организации процесса 

перевозок на транспорте;  

- работы с компьютером как средством управления 

информацией. О проблемах связанных с процессом 

получения прогнозной информации и анализе текущей 

ситуации цикла технических систем. 

Быть компетентным:   
- в использовании ЭВМ для решения задач технической 

эксплуатации транспортной техники; в анализировании 

возможности и ограничения предприятий сервиса; 

определении конкурентоспособности станции и ее услуг; 

разрабатывании предложений комплексного маркетинга 

услуг сервиса; организации работы с клиентурой.   

- проектировании, эксплуатации,  ТО и ремонте 

транспортной техники; 

- в вопросах теории и практики развития процесса 

управления перевозками на транспорте, общие принципы 

управления эксплуатационной работой транспорта, 

основанные на применении передовой техники и 

технологии;  

- в вопросах моделирование инженерных задач и их 

решении с помощью численных методов и методами 

программирования. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный  экзамен (Эксплуатация и обслуживание 

транспортной техники, Современные технологии в 

транспортной технике, Математические методы и модели 

инженерных задач) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Тарасик В. П. Теория движения автомобиля. БХВ-



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Петербург, 2006. – 478 с. 

2. Методические указания для проведения лабораторных 

занятий по дисциплинам «Основы теории транспортных 

систем», «Технологические процессы транспортного 

производства»  Сост.: С.М. Мочалин, О.В. Демиденко. – 

Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. – 24 с. 

3. Кочерга В.Г., Зырянов В.В., Коноплянко В.И. 

Интеллектуальные транспортные системы в дорожном 

движении: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Рост. гос. строит. 

ун-т, 2001.–108с. 

18 Дата обновления 20.06.2017г 

 

Образовательная траектория № 1 «Научные исследования и 

проблемы в использовании транспортной техники» 

 

Модуль 4. Теория  и прогнозирование транспортной техники 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Теория и прогнозирование транспортной техники (TTPS5304 

Теория транспортных процессов и систем, PEOTTT5305 

Прогнозирование и экспертная оценка транспорта и 

транспортной техники, UP5306 Управление проектами) 

2 Ответственный за 

модуль 

Ундербаев М.,к.т.н., ассоц. профессор, Умбеталиев Н.А., 

д.т.н., профессор, кафедра «Машиноиспользование» 

Керимова У.К., д.э.н, профессор кафедры "Менеджмент и 

управление агробизнесом" 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (2/2/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Основы теории автоматического управления, Надежность 

транспортной техники. Энергетические установки 

транспортной техники. 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Теория транспортных процессов и систем. 
Эффективность работы транспорта. Пути снижения 

простоев автомобилей под грузовыми и технологическими 

операциями. Сокращение порожних пробегов. 

Использование грузоподъемности и вместимости 

подвижного состава. Разработка оптимальных схем и 

маршрутов перевозок. Повышение уровня механизации и 

ритмичности погрузо-разгрузочных работ.   

Прогнозирование и экспертная оценка транспорта и 

транспортной техники. Содержание и структура анализа и 

прогнозирования транспортных систем. Требования 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

предъявляемые к анализу транспортных систем и 

технологии. Сущность анализа. Особенности использования 

системного анализа. Методологические основы 

прогнозирования механизмов и машин ТиТТ (автомобилях, 

пневмо-колесных тягачах, 1 локомотивах, вагонах, ГПМ, 

МНТ и СДМ). 

Управление проектами. Теоретические основы 

управления проектами. Определения понятия «проект». 

Классификация и участники проекта. Функции и 

организационные структуры управления. Принятие и 

реализация управленческих решений. Отличие управления 

проектами от других видов управления. Критические 

факторы успеха проекта. Жизненный цикл проекта. 

Управление проектно-ориентированной деятельностью. 

Иерархия к проект-программа–портфель–стратегия. 

Планирование проекта. Реализация, мониторинг и контроль 

проекта. Завершение проекта. Управление интеграцией и 

содержанием проекта. Управление сроками и стоимостью 

проекта. Управление качеством проекта. Управление 

человеческими ресурсами. Управление коммуникациями 

проекта. Управление рисками и поставками проекта. Группы 

процессов управления. Группа процессов инициирования. 

Группа процессов планирования, исполнения, мониторинга 

и управления, завершения. Внедрение проектного 

управления в деятельность предприятии (компании). 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
современные проблемы при движении транспортной 

техники; развития и оценка транспротных систем; 

конструктивные параметры транспортной техники. Видов 

транспортных средств, перевозки грузов, технологисеских 

методов погрузочно-разгрузочных работ, формирование 

подвижного состава, планирование перевозочных работ, 

выбор маршрута движения, модель процесса перевозки, 

расчет экономической эффективности. Методы решения 

задач прогнозирования и оценки технического уровня 

технических систем;  

- стандарты управления проектами; методологию PMI, 

сформулированную в виде стандарта PMBOK, 

базирующуюся на концепции управления проектами через 

группу стандартных процессов.  

Уметь:  
выбрать эффективные конструктивные параметры 

транспортной техники; использовать опыт и рекомендации 

анализа теоретического исследования. Использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, проводить 

инженерные  исследования. Применять процедуры и 

методические подходы для решения задач прогнозирования 

и оценки технического уровня технических систем;  

- определять среду проекта; формулировать проект; 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

планировать проект; использовать набор различных 

процедур, документов и технологий, наиболее подходящих 

для конкретного типа проекта. 

Иметь навыки:  
характеристикой взаимодействия с внешней 

средойавтомобиля, физические свойства механизмов и 

систем транспортной техники; математическую модель 

движения транспортной техники. Методами 

математического моделирования путей грузовых перевозок, 

техническими средствами получения, хранения, 

переработки информации, методами перевозки и 

погрузочно-разгрузочных работ, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией. О 

проблемах связанных с процессом получения прогнозной 

информации и анализе текущей ситуации цикла технических 

систем;  

- определения требований к проекту; постановки чётких и 

достижимых целей; программного обеспечения для 

управления проектами. 

Быть компетентным:   
в вопросах по анализу теории движения транспортной 

техники; управления движением транспортной техники и 

влияния параметра транспортной техники на процесс 

движения. В анализе грузовых и коммерческих работ, в 

вопросах международных перевозках, автомобильных 

дорогах, в транспортном планировании городов, 

экологической безопасности на транспорте, технологии и 

механизации погрузочно-разгрузочных  работ, организация 

дорожного движения. В проведении методов решения задач 

прогнозирования и оценки технического уровня;  

- в процедурах управления,  интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Теория транспортных процессов и 

систем, Прогнозирование и экспертная оценка транспорта и 

транспортной техники, Управление проектами) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Тарасик В. П. Теория движения автомобиля. БХВ-

Петербург, 2006. – 478 с. 

2. Методические указания для проведения лабораторных 

занятий по дисциплинам «Основы теории транспортных 

систем», «Технологические процессы транспортного 

производства»  Сост.: С.М. Мочалин, О.В. Демиденко. – 

Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. – 24 с. 

3. Кочерга В.Г., Зырянов В.В., Коноплянко В.И. 

Интеллектуальные транспортные системы в дорожном 

движении: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Рост. гос. строит. 

ун-т, 2001.–108с. 

18 Дата обновления 20.06.2017г 

 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Модуль 5. Современные методологии и  методы в диагностировании 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Современные методологии и  методы в диагностировании 

(MMNI5307 Методология и методы научных исследований, 

SMDAAT5308 Современные методы диагностирования 

агрегатов автомобильной техники) 

2 Ответственный за 

модуль 

Умбеталиев Н.А., д.т.н, профессор, Хазимов М.Ж., к.т.н, 

профессор кафедра «Машиноиспользование»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр  II 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Энергетические установки транспортной техники. Основы 

технической эксплуатации транспортной техники. 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Методология и методы научных исследований. 

Методы исследования (автомобилях, пневмо-колесных 

тягачах, 1 локомотивах, вагонах, ГПМ, МНТ и СДМ)  при 

проектировании, производстве и эксплуатации. Анализ и 

синтез статистических и информационных материалов. 

Построение математических и физических моделей 

транспортной техники. Методология и исследовании и ее 

связь с филосовскими закономерностями. Теория 

эксперимента. Создания пакета прикладных программ 

исследовательской работы. Решение специальных задач 

математических уравнений при исследовании ТиТТ. 

Современные методы диагностирования агрегатов 

автомобильной техники. Цель и задачи диагностирования. 

Классификация видов и средств диагностирования. Выбор 

структурных и диагностических параметров изделий и 

систем. Диагностирование с помощью сканера и мотор 

тестера. Диагностирование двигателя внутреннего сгорания. 

Диагностирования трансмиссии. Диагностирования ходовой 

части. Диагностирования гидравлической системы. 

Диагностирования тормозной системы. Диагностирования 

вспомогательного оборудования. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
Современные тенденци развития транспорта, транспортной 

техники и технологии, методику проектирования новой 

техники. Цель и задачи диагностирования, средств 

диагностирования, диагностирование с помощью сканера и 

мотор тестера, диагностирование двигателя внутреннего 

сгорания, трансмиссии, ходовой части,  гидравлической 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

системы, тормозной системы, вспомогательного 

оборудования.  

Уметь:  
Способствовать развитию творческого и аналитического 

мышления, анализу физических процессов. Эксплуатировать 

диагностические оборудования, проводить диагностические 

работы с помощью сканера и мотора тестера, расшифровать 

коды ошибок, анализировать результаты диагностики и 

оценить состояния объекта. 

Иметь навыки:  
Навыками по постановке проблемы, проведения 

объективного анализа транспорта и транспортной техники. 

Методами алгоритма диагностики, читать параметры 

указанные на диагностическом приборе, знанием 

применения компьютерного и других диагностических 

оборудований, правилами соблюдения техники 

безопасности при выполнении диагностики. 

Быть компетентным:  
Современные тенденци развития транспорта, транспортной 

техники и технологии, методику проектирования новой 

техники. В проведении диагностических работ, выявлений 

неисправностей тех или иных агрегатов подвергаемым к 

диагностике, в анализе диагностики. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Методология и методы научных 

исследований, Современные методы диагностирования 

агрегатов автомобильной техники) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Краевский В.В. Методология научного исследования: 

Пособие для студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов. - 

СПб.: СПб. ГУП, 2001. 

2. Жердицкий Н.Т., Русаков В.З., Голованов А.А. 

Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей: 

Учебное пособие. – Новочеркасск: Изд. ЮРГТУ (НПИ), 

2003. – 123 с 

3. Арзамаскина Н. Маленький аспект большого Интернета. 

// АБС. Автомобиль и сервис, 2000. – № 8. – С. 42-13. 

18 Дата обновления 20.06.2017г 

 

Модуль 6. Pасчет и испытание автотракторной техники 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Pасчет и испытание автотракторной техники (TROUAA5309 

Теория  расчета основных узлов и агрегатов автомобиля, 

IAT5310 Испытание автотракторной техники) 

2 Ответственный за 

модуль 

Ундербаев М., к.т.н, ассоц. профессор,  Жетпеисов М.Т., 

к.т.н., ассоц. профессор кафедра «Машиноиспользование»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 6 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

неделю 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр II 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Энергетические установки транспортной техники. 

Основы технической эксплуатации транспортной техники 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Теория  расчета основных узлов и агрегатов 

автомобиля. Этапы развития основных узлов и агрегатов 

автомобиля; Направления совершенствования основных 

узлов и агрегатов автомобиля; Расчет основных узлов и 

агрегатов автомобиля с учетом экономических и 

экологических требований;  

Испытание автотракторной техники. Основные 

положения и принципы испытаний сельскохозяйственных 

машин при разработке, постановке на производстве и 

модернизации сельскохозяйственной техники. содержание 

видов оценок, функциональных показателей по видам 

оценок, методы определения значений функциональных 

показателей, способы обработки полученных данных и их 

анализ. формирования программ испытаний, порядок 

организации проведения того или иного вида испытаний, 

изучаются устройства, настройки и регулировки приборов и 

оборудования для определения критериальных 

функциональных показателей.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:   
- параметры основных узлов и агрегатов автомобиля и их 

нагрузочные и регуляторные характеристики; пути расчета 

основных узлов и агрегатов автомобиля. Методологию 

проектирования с использованием методов и моделей 

исследования операций, в т.ч. проектирование предприятии 

автомобильного транспорта при принятии технологически 

обоснованных решений по оснащению цехов и участков 

производственным оборудованием, его размещением на 

площади цеха и рассчитывать площади основных и 

вспомогательных цехов, участков. Расчет численности 

производственных рабочих по специальностям. 

Определение и распределение годового объема 

вспомогательных работ. Расчет числа постов и автомобиле-

мест. Расчет площадей складов и стоянок, также 

административно-бытовых помещений.  

Уметь:  
- производить расчеты основных узлов и агрегатов 

автомобиля; обосновывать технико-экономические 

параметры; снимать с основных узлов и агрегатов 

нагрузочную и регуляторную характеристику; 

анализировать снятые характеристики и обосновать 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

экономическую и экологческую эффективность. 

Использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессио-нальной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, 

строительство новых, расширение, реконструкция и 

техническое перевооружение действующих предприятий 

автомобильного транспорта должны отвечать современным 

требованиям научно-технического прогресса; 

Иметь навыки:  
- самостоятельно осваивать новые технологии производства 

согласно направлению развития основных узлов и агрегатов 

автомоибля. Методами математического моделирования 

автотранспортных предприятий, основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером, как 

средством управления информацией. Техническое 

обслуживание автомобилей и их агрегатов, и владение 

технологическими процессами, а также разрабатывать 

генеральный план предприятия; 

Быть компетентным:  
- в вопросах организации, планирования, проведения всех 

видов профессиональной деятельности. В вопросах 

владения методами менеджмента автотранспортных 

предприятий, в том числе обеспечить предприятие 

технологическими процессами и техническим 

оборудованием, реконструкции автотранспортных 

предприятий и переход на новую форму организации. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Теория  расчета основных узлов и 

агрегатов автомобиля, Испытание автотракторной техники) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Жүнісбеков П. Автомобильдердің құрылысы және 

пайдалануы. Астана . Фолиант 2007 ж 

2. Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта– М.: 

Транспорт, 2008. 

3. Кузнецов Е.С., Ворнов В.П., Болдин А.П. Техническая 

эксплуатация автомобилей– М.: Транспорт, 2001. 

18 Дата обновления 20.06.2017г 

 

Образовательная траектория №2 «Научные исследования и 

проблемы в использовании транспорта сельского хозяйства» 

 

Модуль 7. Проектирование автотранспортного  предприятия и 

обработка опытных данных сельскохозяйственной техники 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Проектирование автотранспортного  предприятия и 

обработка опытных данных сельскохозяйственной техники 

(PAP5311 Проектирование автотранспортного предприятия, 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

MNEIOOD5312 Методика научного экспериментального 

исследования и обработка опытных данных, SUT5313 

Системы управления на транспорте) 

2 Ответственный за 

модуль 

Касымбаев Б., Ph.D, старший преподаватель, Умбеталиев 

Н.А., д.т.н., профессор, Сапаргалиев А., к.т.н., ассоц. 

Профессор,  кафедра «Машиноиспользование»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (2/2/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр II 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Основы технической эксплуатации транспортной техники. 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Проектирование автотранспортного предприятия. 
Техническое и технологическое оснащение предприятия 

(цех, участок) производственным оборудованием, 

проектирование зоны хранения (стоянок) автомобилей; 

проектирование размещения на площади основных цехов, 

участков производственных оборудований; основы 

методологии проектирования технологического 

оборудования, автотранспортных предприятий; 

проектирование и расчет технологического оборудования 

для уборочно-моечных работ; оборудование для уборочно-

моечных работ; проектирование и расчет для подъемно-

осмотровых технологических работ; выбор и обоснование 

исходных данных для расчета производственной 

программы, выбор и обоснование метода организации ТО и 

ТР; определение потребности в технологическом 

оборудовании и расчет площадей производст-венных, 

складских помещений; разработка схемы генерального 

плана.  

Методика научного экспериментального исследования 

и обработка опытных данных.  Введение в методику; 

методика экспериментов; планирование, подготовка и 

проведение экспериментов; задачи обработки 

экспериментальных данных; нахождение функциональных 

связей; анализ экспериментальных данных; выражение 

экспериментальных закономерностей формулами; 

установление степени взаимной связи между явлениями; 

другие методы обработки экспериментальных данных. 

Системы управления на транспорте. Принципы, 

функции и методы управления транспортом. 

Взаимодействие всех звеньев транспорта. Специфические 

функции управления на транспорте. Управленческие 

функции на транспорте,  диспетчерское руководство, 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

оперативное планирование перевозок, комплексное 

регулирование парка подвижного состава, ревизорский 

контроль и др. Методы управляющей системы на 

управляемый объект. Основные методы управления на 

транспорте - экономические, организационно-

распорядительные, правовые и социально-психологические. 

Правовые методы управления на транспорте.  

Перспективные направления совершенствования управления 

транспортом Системы планирования перевозок и 

распределения их между видами транспорта. Задачи в 

совершенствовании управления транспортной системой.  

Организация и развития системы управления перевозками 

(отечественный и зарубежный опыт). Методические основы 

построения комплексной системы выбора технологии 

организации перевозочного процесса. Пути 

совершествования технологии организации первозочного 

процесса. Пути совершествования технологии 

перевозочного процесса в условиях роста объемов 

перевозок. Развитие информационных технологий 

диспетчерского управления перевоочным процессом в 

условиях создания центров управления перевозками (ДЦУ). 

Развитие системы управления грузо-и вагонопотоками в 

условиях функционирования АСУ. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
Современные проблемы организации перевозок транспорта; 

развития и оценка конкурентоспособности транспортных 

систем; Технические средства (подвижной состав), 

используемые для перевозки грузов и людей в сельском 

хозяйстве;  

- основы теории и практики развития процесса управления 

перевозками на транспорте, общие принципы управления 

эксплуатационной работой транспорте, основанные на 

применении передовой техники и технологии.  

Уметь:   
Оценивать в зависимости от устройства кузовов и других 

особенностей, определять возможности их использования;  

проводить анализ устройства кузовов и других 

особенностей; анализировать конструкцию транспортных 

средств и механических ,  транспортных средств, а также их 

узлов и агрегатов с позиции активной,   послеаварийной и 

пожарной безопасности; оценить эффективность элементов 

конструктивной безопасности   автомобиля; в процессе 

изучения дисциплины, позволят снизить негативные 

последствия работы транспортных средств как источника 

повышенной опасности;  

- систему организации непрерывной логистической цепи 

транспортных потоков с учетом оптимизации задач при 

составлении планов перевозок; теоретические основы 

определения проускной и провозной способности 

транспортных сетей и объектов при различной их 

технической вооруженности и различных условиях работы. 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Иметь навыки:  
методиками экспериментальных исследований и обработки 

опытных данных, выявления функциональных связей и 

анализа результатов экспериментов, выражения 

экспериментальных закономерностей через формулы 

установления, а также другими методами обработки 

экспериментальных данных;  

- рассчитывать и анализировать прогрессивные нормы и 

технико-экономические показатели организации процесса 

перевозок на транспорте. 

Быть компетентным:  
- в вопросах методики экспериментальных исследований и 

обработки опытных данных;  

- в вопросах теории и практики развития процесса 

управления перевозками на транспорте, общие принципы 

управления эксплуатационной работой транспорта, 

основанные на применении передовой техники и 

технологии. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Проектирование 

автотранспортного предприятия, Методика научного 

экспериментального исследования и обработка опытных 

данных, Системы управления на транспорте) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментального 

исследования и обработки опытных данных. М: -Транспорт; 

2005 -255 с. 

2. Жунисбеков П. Основы моделирования 

сельскохозяйственных машин и выполняемых ими 

технологических процессов (учебное пособие). Алматы, 

КазГосАгру, 2007. -53с. 

3. Смехов А.А «Математические модели процессов 

грузовой работы Издательство: М.: Транспорт 2000 -195 с 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Модуль 8. Международные требования и монтаж трубопроводов 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Международные требования и монтаж трубопроводов. 

(МSТТ(P)TT5314 Монтаж и соединение трубопроводов из 

термопласта (полиэтилена) в трубопроводном транспорте,  

MTKA5315 Международные требования к конструкции 

автомобиля) 

2 Ответственный за 

модуль 

Хазимов М.Ж., к.т.н., профессор кафедры 

«Машиноиспользование»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 6 (3/3) 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

кредитов 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр II 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Основы технической эксплуатации транспортной техники 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Монтаж и соединение трубопроводов из термопласта 

(полиэтилена) в трубопроводном транспорте. Состояние и 

перспективы развития трубопроводного транспорта. 

Значение трубопроводов из термопластов,  преимущества и 

недостатки. Виды и марки трубопроводов из термопласта. 

Методы монтажа трубопроводов. Охрана окружающей 

среды при монтаже трубопроводов. Общие понятия о 

теплопередаче и давлении. Основы теорий тепловой сварки. 

Оборудование для стыковой сварки и его эксплуатация. 

Международные требования к конструкции 

автомобиля. Современное состояние и развитие 

конструкции автомобиля мира. Производственные, 

эксплуатационные, потребительские требования и 

требования безопасности и экологичности предъявляемые к 

конструкциям автомобилей мира; Международные 

соглашения и законы предъявляемые к конструкции 

автомобиля. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:   
основные свойства и различия термопластов, основы сварки 

труб из термопластов; технологический процесс работы и 

правила технической эксплуатации и технического 

обслуживания оборудования; устройство и принцип работы 

сварочного оборудования для трубопроводов из 

термопластов; требования к качеству выполняемых работ, а 

также виды и причины брака, способы его предупреждения; 

правила и инструкции  по безопасности труда при работе со 

сварочным оборудованием. постонавления международных 

требований предъявляемые к конструкциям автомобилей 

мира, перспективные планы развития отрасли; 

распоряжения, нормативные и руководящие материалы и 

документы; нормотивные документы производственных, 

эксплуатационных и др. требований предъявляемые к 

конструкциям автомобиля мировых автопроизводителей; 

расчеты конструкции автомобиля с учетом международных 

требований к конструкции автомобиля 

Уметь:  
эксплуатировать сварочные машины, проводить сварочные 

работы труб с использованием различного сварочного 

оборудования, подбирать режимы сварки, контролировать 

качество сварки, проводить обслуживание сварочных машин 

согласно инструкции завода изготовителя, выявлять 

неисправности и повреждения трубопровода; расчета с 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

учетом международных требований к конструкции 

автомобиля. 

Иметь навыки:  
методами расчета сварочного режима, правилами 

транспортировки и прокладки трубопроводов, требованием 

техники безопасности при монтаже и сварочных работ 

трубопроводов; самостоятельно осваивать новые технологии 

производства согласно международным требованиям 

предъявляемые к конструкции автомобиля. 

Быть компетентным:  
в проектировании и прокладке трубопроводной трассы, 

выполнении монтажных и сварочных работ трубопроводов 

из термопласта, оценки качества выполненных работ 

трубопроводной магистрали. в вопросах организации, 

планирования, проведения всех видов профессиональной 

деятельности. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Монтаж и соединение 

трубопроводов из термопласта (полиэтилена) в 

трубопроводном транспорте,  Международные требования к 

конструкции автомобиля) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Абдуллаев А.А. Контроль в процессах транспорта и 

хранения нефтепродуктов / А.А. Абдуллаев, В.В. Бланк, 

В.А. Юфин. - М.: Недра, 2001. - 263 с.: 

2. Прокофьев М.В. Автомобильные транспортные средства. 

Международные требования к конструкции. Изд. Триада: -  

2005 – 120 с. 

3. Автомобиль ГАЗ-3110 (с двигателем ЗМЗ-402). 

Устройство и ремонт. М., «Транспорт», 2006 

18 Дата обновления 20.06.2017г 

 

Модуль 9. Электрооборудование и расчет тракторов и автмобилей 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Электрооборудование и расчет тракторов и автмобилей 

(EREAT5316  Эксплуатация и ремонт электрооборудовании 

автомобилей тракторов, TROUAТ5317 Теория расчета 

основных узлов и агрегатов трактора) 

2 Ответственный за 

модуль 

Хазимов М.Ж., к.т.н., профессор, Ундербаев М., к.т.н, ассоц. 

профессор, кафедра «Машиноиспользование»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр II 

9 Количество  



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

обучающихся 

10 Пререквизиты 

модуля 

Механика жидкости и газа, Спецвопросы сжигания 

топлива. Энергетические установки транспортной техники 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Эксплуатация и ремонт электрооборудовании 

автомобилей тракторов. Структура и основные 

эксплуатационные показатели теплоэнергетической системы 

предприятия. Организационная структура энергетического 

хозяйства предприятия. Эксплуатационный персонал. 

Производственно-техническая документация. Техническое 

обслуживание и ремонт. Общие положение. Виды ремонтов 

и их планирование. Организация ремонтов. Особенности 

эксплуатации теплоэнергетических и теплоиспользующих 

установок. 

Теория расчета основных узлов и агрегатов трактора. 
Этапы развития основных узлов и агрегатов автомобиля; 

Направления совершенствования основных узлов и 

агрегатов автомобиля; Расчет основных узлов и агрегатов 

автомобиля с учетом экономических и экологических 

требований 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
структуру и основные эксплуатационные показатели 

теплоэнергетической системы предприятия; особенности 

эксплуатации теплоэнергетических и теплоиспользующих 

установок и  уметь проводить сложные расчеты потребности 

тепла и холода, а также потерь этих видов энергии в 

системах энергообеспечения. Параметры основных узлов и 

агрегатов автомобиля и их нагрузочные и регуляторные 

характеристики; пути расчета основных узлов и агрегатов 

автомобиля 

Уметь:  
рассчитывать теплообменные процессы, основные 

технические устройства отрасли; рассчитывать и выбирать 

рациональные системы теплоснабжения, преобразования и 

использования энергии; производить расчеты основных 

узлов и агрегатов автомобиля; обосновывать технико-

экономические параметры; снимать с основных узлов и 

агрегатов нагрузочную и регуляторную характеристику; 

анализировать снятые характеристики и обосновать 

экономическую и экологческую эффективность. 

Иметь навыки:  
составлять и решать задач, связанных с проектированием, 

созданием, монтажом, испытанием теплоэнергетических 

установок; применить методы эффективного использования 

теплоты и энергосберегающей технологии в сельском 

хозяйстве; самостоятельно принять решения в области 

теплоснабжения сельского хозяйства; разработать  и 

правильно оформлять технической документации; 

Самостоятельно осваивать новые технологии производства 

согласно направлению развития основных узлов и агрегатов 
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Быть компетентным:  
использования вычислительной техники при решении 

технических задач; определения экономической 

эффективности принятых технических решений. В вопросах 

организации, планирования, проведения всех видов 

профессиональной деятельности. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Эксплуатация и ремонт 

электрооборудовании автомобилей тракторов, Теория 

расчета основных узлов и агрегатов трактора) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Р.А. Амерханов, Б.Х. Драганов. Проектирование систем 

теплоснабжения сельского хозяйства: Учебник для 

студентов вузов по агроинженерным специальностям. Под 

ред. д-ра техн. наук, проф. Б.Х.Драганова. – Краснодар, 

2001. – 200 с.: ил. 

2. 2. Сидельковский Л.Н., Юренев В. Н. Котельные 

установки промышленных предприятий: Учебник для вузов. 

– 4-е изд., репринтное.-М.: ООО «БАСТЕТ», 2009. – 528 с.: 

3. Теория, конструкция и расчет автотракторных 

двигателей. А.В.Николаенко – М.Колос -2004г. – 335 с. 

4. В.А. Родичев Тракторы и автомобили 

18 Дата обновления 20.06.2017г 
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6 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы 
 

a. Профильное направление  
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1 
1 3 4 4 18 - - 1 - 19 930 31 5 1 

2 3 - 7 18 - 2 1 - 21 1080 36 3 2 

2 3 - - - - - 2 2 4 8 810 27 1 2 

Итого 6 5 11 36 - 4 4 4 48 2820 94 9 5 
 

 


