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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

EDUCATION PROGRAM 

 

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor's programme 

 
Мамандық     5B071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар »  

Специальность  5B071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»   

Specialty    5B071900 -  «Radio engineering, electronics and telecommunications» 

 

Стандартный срок обучения: 4 жыл 
Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года 

Standard period of study: 4 years 
 

Қайта қарастыру жиілігі :  4 жыл  

Периодичность пересмотра:  4 года  
Review frequency:  4 years   
 

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awarded degree: 5В071900-«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры, Бакалавр техники и технологий по специальности 5В071900 «Радиотехника, 
электроника и телекоммуникации», Bachelor of Engineering and Technology, specialty 5В071900 "Radio engineering, electronics and 
telecommunications" 
 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF 



Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program  

Қолдану саласы/ 

Область применения /  
Application area 

Техника және технологиялар салалары үшін бакалаврлар дайындау аймағындағы білім беру шеңбері  

Сфера образования в области подготовки бакалавр для отраслей телекоммуникаций, радиотехники, 
электроники, мобильной связи.   

The sphere of education in the field of training bachelors for sectors of engineering and technology 

Білім беру бағдарламасының 
коды мен атауы/Код и 
наименование образовательной 

программы / The code and name 
of education program 

5В071900-«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 
5В071900-«Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 
5В071900-«Radio engineering, electronics and telecommunications» 

Нормативтік-құқықтық 
қамтылуы/Нормативно-

правовое обеспечение / The 
regulatory and legal support 

-Білім беру бағдарламаларын дайындау бойынша әдістемелік нұсқаулар, соның ішінде эксперименттік 
және инновациялық білім беру бағдарламалары. ЕҰУ,  2018. 

- Закон  Республики Казахстан «Об образовании»  от 27 июля 2007 года № 319-III (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 28.12.2017 года). 

- Типтік ережелер білім алуды үйренуді үйрену, білім алудың жоғары оқу бағдарламаларын жүзеге асыру. 
Государственный общеобязательный стандарт высшего образова-ния. Утвержден постановлением 
Правительства Республики Ка-захстан № 1080 от 23 августа 2012 года, с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 15.08.2017 г. 
Национальная рамка квалификаций. Утверждена протоколом от 16.03.2016 года Республиканской 

трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудо-вых 
отношений. 
Национальный классификатор занятий. Утвержден и введен в действие Приказом Комитета технического 

регулирования и мет-рологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 
2017 года № 130-од. 

- ҚР білім және ғылым министрлігінің 27.03.2015 ж. № 139. «Образовательные программы, разваботки 
правилования и внедрениеи образовательных программы, образования в эксперимента в режиме». 
- «Цифрлық Қазақстан» РК Мемлекеттік бағдарламасы 

- Закон Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года №319-III. 
- Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы высшего образования. 
- Приказ Министра образования и науки РК от 27.03.2015 г. № 139. «Об утверждении Правил разработки, 
апробации и внедрении образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях 

образования». 
- Государственная Программа РК «Цифровой Казахстан» 



- Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan of March 27, 2015 № 139. "On 
approval of the Rules for the development, testing and implementation of educational programs implemented in 

the experimental mode in education organizations." 
- The State Program of the Republic of Kazakhstan "Digital Kazakhstan" 

The state compulsory standard of higher education. Approved by the Decree of the Government of the Republic of 
Kazakhstan No. 1080 of August 23, 2012, as amended and supplemented as of August 15, 2017. 
National qualifications framework. Approved by the protocol of 16.03.2016 by the Republican Tripartite 

Commission on Social Partnership and Regulation of Social and Labor Relations 
National Classification of Occupations. Approved and put into effect by the Order of the Committee for Technical 

Regulation and Metrology of the Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan of May 
11, 2017 No. 130-od. 
- The Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" of July 27, 2007 No. 319-III. 

- Typical rules for admission to education in the organization of education, implementing educational programs of 
higher education. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / 

Profile map of education program  

ББ мақсаты/Цель ОП / 

Objective of EP 

Білім беру бағдарламасы, ғылымды, білімді және өндірісті интеграциялау негізінде техника және 

технологиялар салалары үшін сапалы білім беру қызметін көрсету арқылы, бакалаврларды даярлауға 
бағытталған. 

ОП ориентирована на подготовку бакалавров для приориретных отраслей радиотехники, электроники 
и телекоммуникаций посредством предоставления качественных образовательных услуг на основе 
интеграции науки, образования и производства.   

OP is focused on the preparation of bachelors for the priority branches of radio engineering, electronics and 
telecommunications by providing quality educational services on the basis of integrating science, education and 

production. 
 

Білім беру бағдарламасының 
тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / 
The concept of education program 

Мобильді желі, байланыс желілері және байланыс жүйелері, көп арналы байланыс жүйелері, жүйелер 
мен құрылғылар: жақсы базасы мен радиотехника, электроника және телекоммуникация басым бағыттары 

бойынша терең жеткілікті білімі бар ойлау дүниетанымы кең және мәдениетімен бәсекеге қабілетті 
мамандарды қалыптастыру қағидаты бойынша бакалавр тұжырымдамасын негізі, Микротолқынды пеште, 
спутниктік және ұялы байланыс жүйелері мен дыбыс және теледидар хабар тарату құрылғыларының, 

оның ішінде радио, , Мультимедиа жабдықтар, ақпаратты компьютерлік беру қондырғыларын басқару, 
өңдеу және дисплей, оның ішінде электрондық жүйелер, телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді, 

сымсыз құрылғылар мен жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік білдіреді. 



В основу концепции подготовки бакалавров положен принцип формирования конкурентноспособного 
специалиста с широким кругозором и культурой мышления, имеющего хорошую базовую и достаточно 

глубокую профессиональную подготовку в приоритетных областях радиотехники, электроники и 
телекоммуникаций: мобильная сеть, сети связи и системы коммуникации, многоканальные 

телекоммуникационные системы, системы и устройства радиосвязи, в том числе, радиорелейной, 
спутниковой и мобильной связи, системы и устройства звукового и  телевизионного вещания, 
мультимедийной техники, электронные системы, в том числе компьютерные системы управления 

объектами передачи, обработки и отображения информации, средства информационной безопасности 
телекоммуникационных систем и сетей, радиотехнические устройства и системы.  

The concept of training bachelors is based on the principle of forming a competitive specialist with a broad 
outlook and a culture of thinking that has good basic and sufficiently profound professional training in the priority 
areas of radio engineering, electronics and telecommunications: a mobile network, communication networks and 

communication systems, multichannel telecommunication systems, systems and devices radio communication, 
including radio relay, satellite and mobile communication, systems and devices for sound and television 

broadcasting , Multimedia equipment, electronic systems, including computer transmission facilities management, 
processing and display of information, means of information security of telecommunication systems and networks, 
wireless devices and systems. . 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығы бойынша техника және 
технология бакалавры 

Бакалавр техники и технологий по специальности 5В071900 «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» 
Bachelor of Engineering and Technology, specialty 5В071900 "Radio engineering, electronics and 

telecommunications" 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 
специалиста / List of a 

specialist’s positions 

 Кіші ғылыми қызметкер, инженер-лаборант, ғылыми-зерттеу ұйымының инженер-конструкторлық-

конструкторлық ұйымы, байланыс мамандары, өндірістік және технологиялық қызметтің инженері, қызмет 
көрсету және пайдалану инженері, ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметтегі инженер, 

радиотехника, электроника және телекоммуникация құралдары, жобалау және есеп беру бойынша 
инженер, инженер, дизайнер, тәжірибелі инженер-технолог радиотехника, электроника және 
телекоммуникация жүйелерінің жай-күйін диагностикалау және бағалаудың инженері, мемлекеттік 

техникалық қызметтің қызметкері, ақпараттық қауіпсіздік және криптография маманы, ақпараттық 
қауіпсіздік бойынша маман, смарт-дизайнер, байланыс менеджері, электроника инженерлері, желі 

қондырғысы, банктерде екі жақты байланыстарды қамтамасыз ету, кәсіпорындардағы техникалық 



директорлар, әр түрлі электр жабдықтарын жөндеу бойынша инженер. 
младший научный сотрудник, инженер-лаборант, инженер научно-исследовательской организации, 

конструкторской и проектной организации, специалист по связи, инженер по производственно-
технологической деятельности,  инженер по сервисно-эксплуатационной деятельности,  инженер по 

организационно-управленческой деятельности, инженер по монтажу и наладке технических средств 
радиотехники, электроники и телекоммуникаций, инженер по расчетно-проектной деятельности, инженер 
проектировщик, инженер экспериментально-исследовательской деятельности, инженер по диагностики и 

оценки состояния систем радиотехники, электроники и телекоммуникаций,  сотрудник государственной 
технической службы, специалист по защите информации и криптографии, специалист по информационной 

безопастности, проектировщик «умного дома», администратор по обеспечению связи, электронщики, 
монтажник сетей,  инженерами по обслуживанию экваринговых связей в банках, техническими 
директорами на предприятиях, инженер по ремонтом различного электротехнического оборудования. 

junior researcher, engineer-laboratory assistant, engineer of research organization, design and engineering 
organization, communication specialist, engineer for production and technological activities, engineer for service 

and operation, engineer for organizational and management activities, engineer for installation and commissioning 
of technical means of radio engineering, electronics and telecommunications, an engineer for design and 
accounting, an engineer, a designer, an experimental research engineer engineer for diagnostics and assessment of 

the state of radio engineering, electronics and telecommunications systems, employee of the state technical 
service, information security and cryptography specialist, information security specialist, smart house designer, 

communications manager, electronics engineers, network installer, maintenance of eqvarong connections in banks, 
technical directors at enterprises, engineer for repair of various electrical equipment. 

Кәсіби қызмет саласы/Область 
профессиональной 

деятельности / The area of 
professional activity 

Ақпаратты электронды құралдар арқылы трансформациялау үшін алыс қашықтықта қауіпсіз ақпарат 
алмасу үшін жағдайлар жасауға бағытталған адам қызметі саласындағы құралдар, әдістер мен әдістердің 

жиынтығын қамтитын ғылым мен техника саласы. 
Области область науки и техники, которая включает совокупность технологий, средств, способов и  

методов человеческой деятельности, направленных на создание условий для безопастного обмена 

информацией на расстоянии, преобразования информации с помощью электронных средств. 
The field of science and technology, which includes a set of technologies, tools, methods and methods of 

human activity aimed at creating conditions for secure communication of information at a distance, the 
transformation of information through electronic means. 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект  
профессиональной 

деятельности / The object of 
professional activity 

технологиялық жүйелер жұмыс істейтін кәсіпорындардың, кешендердің, мекемелердің, білім беру 
ұйымдарының және басқа да объектілердің, барлық сигналдарды, сигналдарды, жазбаша мәтіндерді, 

бейнелерді, дыбыстарды сым, радио, оптикалық байланыспен беруін, шығарылуын және қабылдауын 
қамтамасыз ететін техникалық құралдар; ақпаратты электрондық құралдармен немесе келесі басқа 



жүйелермен түрлендіру. 
предприятия, комплексы, учреждения, организации образования и др. объекты, на которых 

эксплуатируются технологические системы, технические средства, обеспечивающие всякую передачу, 
излучение и прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио-, 

оптической связи, а также преобразование информации электронными средствами или следующие другие 
системы. 

enterprises, complexes, institutions, educational organizations and other facilities on which technological 

systems are operated, technical means that ensure all transmission, emission and reception of signs, signals, 
written text, images, sounds by wire, radio, optical communication, and also the transformation of information by 

electronic means or the following other systems. 

Кәсіби қызмет 
функциялары/Функции  
профессиональной 

деятельности / Functions of 
professional activity 

Жаңа жүйелердің инновациялық әлеуетін бағалауға, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-
конструкторлық әзірлемелерді әзірлеуге және іске асыруға байланысты байланыс жүйелерін және радио 
жабдығын жобалау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету, монтаждау, жөндеу, техникалық қызмет 

көрсету, тестілеу, бағдарламалық қамтамасыз ету және / ақпарат, отандық және шетелдік тәжірибені 
зерттеу міндеттерін талдау, байланыс жүйелерін және телекоммуникацияны түзету, түзету. 

 Проектирование систем связи и радиоаппаратуры, эксплуатация, сервис, монтаж, наладка, 
сопровождение,  тестирование, обеспечение программно и/или аппаратной защиты, участие в оценке 
инновационного потенциала новой продукции, в разработке и внедрении результатов исследований  и 

проектно-конструкторских разработок, изучение научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта для  анализа поставленной задачи исследования, осуществление наладки, настройки 

систем связи и телекоммуникаций.  
Design of communication systems and radio equipment, operation, maintenance, installation, adjustment, 

maintenance, testing, software and / or hardware protection, participation in the evaluation of the innovative 

potential of new products, development and implementation of research and development results, information, 
domestic and foreign experience for the analysis of the research task, adjustment, adjustment of communication 
systems and telecommunications. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 
деятельности / Types of 

professional activity 

Бакалавриатты бітірген түлектер кәсіби қызмет түрлерін дайындайды: өндірістік және 

технологиялық; қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсету; ұйымдастырушылық және 
басқарушылық;  орнату және іске қосу;  есептеу және жобалау; эксперименттік зерттеулер. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
бакалавриата: 

- производственно-технологическая; сервисно-эксплуатационная; организационно-управленческая; 

монтажно-наладочная; расчетно-проектная; экспериментально-исследовательская.  
Types of professional activity, for which graduates who have mastered the bachelor's program are preparing:  



industrial and technological;  service and maintenance;  organizational and managerial; installation and 
commissioning; calculation and design; Experimental research. 

 
 

 

 

 

 

  



2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

Professional Competences  

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения 

(единицы ПК) /  
The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері) пәндер атауы/ 

 Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training (units of 

competences)  

ПК
А 

 

Инновациялық жаңа өнімдерді 
бағалау / жетілдіру / енгізу 
қабілеті қалыптасады 
Формируется способность 
оценивать/ разрабатывать/ 
внедрять инновационно новую 
продукцию  
An ability to evaluate / develop / 
implement innovative new 
products is being formed 

АПК1 – жаңа өнiмнiң мүмкiндiктерiн бағалауға, бағалауға 
және жобалау-конструкторлық шешiмдердiң өндiрiсiне 
енгізу 
участие в оценке инновационного потенциала новой 
продукции, в разработке и внедрении результатов 
исследований и проектно-конструкторских разработок 
participation in the assessment of the innovative potential of new 
products, in the development and implementation of research 
results and design developments 

Телекоммуникациялар дамытудың тұжырымдамасы 
Концепция развития телекоммуникаций   
Concept of development of telecommunications   

Байланыс жүйелері мен желілерін басқару 
Управление системами и  сетями связи 
Management of systems and communication networks 

Телекоммуникация саласындағы қызметтердің сапасын 
қамтамасыз ету әдістері 
Методы обеспечения качества услуг в телекоммуникациях  
Methods for ensuring the quality of services in 
telecommunications 

 

ПК
В  

 

Теориялық, теориялық, 
технологиялық, өлшеу 
құралдарын, программалық 
қамтамасыз етуді және 
әдістерді ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізуге және 
дамытуға мүмкіндік береді. 
Формируется  способность 
проводить научные 
исследования и 
совершенствовать/разрабатыв
ать концепции, теории, 
технологии, измерительные 

B
ПК1:   

• Ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік 
тәжірибені зерттеу тапсырмаларын талдау үшін зерттеу; 
• радиоэлектроника және телекоммуникация жүйелерінің 
қасиеттерін талдау үшін математикалық модельдерді құру, 
оларды іске асыру үшін аспаптық және бағдарламалық 
құралдарды таңдау; 
• радиоэлектроникаға теориялық және тәжірибелік 
зерттеулер жүргізу, нәтижелерді өңдеу және өлшеудің 
техникалық құралдарын таңдау. 

 изучение научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта для  анализа 
поставленной задачи исследования; 

 построение математических моделей для анализа свойств 

Радиотехника  және телекоммуникация негіздері   
Основы радиотехники и телекоммуникаций  
Bases of radio engineering and telecommunications 

РЭА конструкциялау негіздері 
Основы конструирования  РЭА 
Basics of designing REA 

Желілік технологиялар негіздері  
Основы сетевых технологий  
Bases network technologies 

Телетрафик негіздері 
Основы телетрафика 
Bases of teletraffic 

Қолжетімді желілерді ұйымдастыру және жобалау 
Организация и проектирование сетей доступа 
Organization and design of access networks 

http://www.mtuci.ru/structure/faculty/base/pttu/programs/mokut.doc


приборы, программное 
обеспечение и   методы.  
Formulated by research, 
research and development 
techniques, theory, technology, 
measuring instruments, 
software, and methodologies. 
 

 

объектов радиоэлектроники и систем телекоммуникаций, 
выбор инструментальных и программных средств их 
реализации; 

 проведение теоретических и экспериментальных 
исследований по радиоэлектроники с выбором технических 
средств измерений и обработки результатов. 
• study of scientific and technical information, domestic and 
foreign experience for the analysis of the research task; 
• construction of mathematical models for analysis of properties 
of radio electronics and telecommunication systems, selection of 
instrumental and software tools for their implementation; 
• conducting theoretical and experimental studies on radio 
electronics with the choice of technical means of measurement 
and processing of results. 

Organization and design of transport networks  
Организация и проектирование транспортных сетей 
Көлік желілерін ұйымдастыру және жобалау 

Көп арналы байланыс жүйесі Многоканальные системы 
связи 
Multichannel communication systems 

Мультисервистік желілер 
Мультисервисные сети 
Multiservice networks 

B
ПК2:   

• техникалық құжаттаманы, материалдарды, жабдықтармен 
сәйкес келетін қызметтің тиісті түрлерін қоса алғанда, 
олардың жұмысын бақылау және бақылаудың жеке 
жоспарларын әзірлеу; 
• жобалау және монтаждау радиотехникалық және 
инфотелекоммунациялық құралдар мен жүйелер 
• ғылыми-зерттеу жұмыстары мен дамытылған жобалар 
бойынша нұсқауды, есептерді, шолуды және басқа да 
құжаттаманы құрастыру үшін дайындық; есептерді 
ресімдеуге қатысу, статей, рефераттар. 

 разработка планов на отдельные виды работ и контроль 
за их выполнением, включая обеспечение соответствующих 
служб необходимой технической документацией, 
материалами, оборудованием; 

 проектирование, и монтаж радиотехнических и 
инфотелекоммуникационных устройств и систем 
 составление описаний проводимых исследований и 
разрабатываемых проектов, подготовка данных для 
составления отчетов, обзоров и другой технической 
документации; участие в оформлении отчетов, статей, 
рефератов. 

  Development plans for individual work and control, 

Өндірістік практика/Производственная практика/Industrial 
externship– 4 с 

 

Өндірістік практика/Производственная практика/Industrial 
externship-6 с 
 

Өндірістік практика/Производственная практика/Industrial 
externship 

Диплом алдындағы практика/ Өндірістік практика 
Преддипломная практика/Производственная практика 
Pre – diploma work externship/Industrial externship 



including hardware and software, including hardware and 
software; 

 Design and installation of radio engineering and information 
communication devices and systems 
 compilation of proven research and development projects, 
compilation of reports, reviews and other technical 
documentation; part of the reports, statutes, abstracts. 

 

ПК
С
  

Радиотехниканың, 
электроника және 
телекоммуникацияның 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жоспарлауға, жоспарлауға 
және жоспарлауға мүмкіндік 
береді; өндiрiстiк жүйе мен 
жабдықты тұрақтандыру және 
қызмет көрсету. 
Формируется способность 
проводить исследования, 
разрабатывать, планировать и 
организовывать испытания 
радиотехники, электроники и 
телекоммуникаций; 
устанавливать и обслуживать 
производственные системы и 
оборудование. 
Formulated by researching, 
developing, planning and 
organizing radio engineering, 
electronics and 
telecommunications; to install 
and maintain production systems 
and equipment. 
 
 
 

С 
ПК1: 

• зертханалық келісімдер мен нысандардағы жүйе мен 
желілердің сандық қондырғыларын, көрнекіліктерді және 
оптикалық тексерулерді жүзеге асыру; 
• технологиялық процестердің сатыларын оңтайландырудың 
электротехникалық және телекоммуникациялық 
технологиялары бойынша теориялық және эксперименталды 
зерттеулер жүргізу; 

  осуществление наладки, настройки и опытной проверки 
отдельных видов сложных устройств, систем и сетей в 
лабораторных условиях и на объектах; 

 проведение теоретических и экспериментальных 
исследований по радиотехники, электроники и 
телекоммуникаций  с целью оптимизации режимов этапов 
технологических процессов; 

 Construction, installation and inspection of individual parts 
of the slabs, systems and networks in laboratory facilities and 
objects; 

 Provision of theoretical and experimental research on radio 
engineering, electronics and telecommunications, with 
optimization of technological stages of technological processes; 

Электрлік тізбектер теориясы  
Теория электрических цепей 
Theory of electric circuits 

Көп арналы телекоммуникациялық жүйелер  
Многоканальные телекоммуникационные системы 
Multichannel telecommunication systems 

Сымсыз байланыс технологиясының негіздері 
Основы беспроводных технологий связи 
Basics of wireless communication technologies 

Электрлік байланыс теориясы   
 Теория электрической связи 
Theory of electric communication   

Телефон байланысының желілері мен жүйелері 1 
Сети и системы телекоммуникаций 1 
Networks and Telecommunications Systems 1 

Цифрлық байланыс технологиялары  
Технология цифровой связи  
The technology of digital communication 

Телекоммуникация желілері мен жүйелері 2   
 Сети и системы телекоммуникаций 2   
Networks and Telecommunications Systems 2 

Мобилді байланыс желілері мен жүйелері 
Сети и системы мобильной связи  
Networks and mobile communication system 

Post-NGN желілері 
Сети post-NGN   
Post-NGN networks 



С
ПК2

 – жобалауға арналған аспаптар, бөлшектер мен 

ұзындықтар схемотехникалық және элементтік деңгейде 
компьютерлік жобалау, 
ұқсас, сандық және микропроцессорлық электронды 
технологияларды игеруді білу. 
СПК2 – проектирование приборов, деталей и узлов на 
схемотехническом и элементном уровнях с использованием 
средств компьютерного проектирования, 
умение применять знания в области  аналоговых, цифровых и 
микропроцессорных электронных технологий. 
СПК2 – projection of instruments, details and drawings on circuit 
design and elemental layers of computer facilities, 
to use the analogue, digital and microprocessor electronic 
technology in the domain. 

ЭКЖ-нің компьютерлік дизайнының негіздері/ Основы 
компьютерного проектирования РЭС/ Fundamentals of 
computer design of RES 

Микросхема негіздері / Основы микросхемотехники / 
Fundamentals of microcircuitry 

Цифрлық құрылғылар және микропроцессорлар  
Цифровые устройства и микропроцессоры 
 Digital devices and microprocessors   

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 
Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) /  

General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері) / Результат обучения 

(единицы ОПК) / 

The result of training (GPC units)  

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері)  
пәндер атауы/ 

 Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training  

(units of competences) 

ОПК
А -   

Жалпы физикалық, химия, 
электротехника және 
электроника, радиотехника, 
электротехника және 
телекоммуникация негіздері 
бойынша базалық кәсіптік 
білімді қалыптастыру, 
физикалық міндеттерді 
шешуге, физикалық 
эксперимент жүргізуге, 
қолданбалы бағдарламалар 
мен программалық 
қамтамасыз ету пакеттерімен 

А
ОПК1 

– оқу үрдісінде және кәсіптік қызметте математикалық 

негіздері бойынша оқу-әдістемелік және қолданбалы 
аспектілерді қолдану, радиожиіліктерді шешу үшін 
қолданылады 
применение знаний и умений по математическим основам 
радиотехники для решения задач, возникающих в ходе 
учебного процесса и в профессиональной деятельности 
application of the mathematical basic principles of radio 
engineering for the purpose of solving tasks in the field of study 
process and in professional life 
 

Математика I/Математика I/Мathematics I  

Математика II/Математика II/Мathematics II 

Специальные разделы математики / Special chapters of 
mathematics / 
Математикадан арнайы тараулар 

А
ОПК2

 – жобалаудың негізі, радиотехникалық және 

монтаждау 

Электронды және өлшеу техникасының негіздері /Основы 
электронной и измерительной техники  
Bases of electronic and measuring equipment 



жұмыс істеуге, мүмкіндіктерді 
кеңейтуге мүмкіндік береді.  
Формируются базовые 
профессиональные знания по 
общей и теоретической 
физике, химии, 
электротехнике и электронике, 
радиотехники, электроники и 
телекоммуникаций, что 
позволит сформулировать 
основные понятия базовых 
знаний, решать физические 
задачи, выполнять физический 
эксперимент, работать с 
пакетами прикладных 
программ и программ 
компьютерной графики, 
развить способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
Formal professional knowledge 
of the general and theoretical 
physics, chemistry, electronics 
and telecommunications, radio 
engineering, electronics and 
telecommunications, formulate 
the basic principles of basic 
knowledge, solve physical 
problems, execute physical 
experiments, work with 
packages and software computer 
graphics, to self - organizing and 
self - creation 
 

инфотелекоммуникациялық аспаптар мен жүйелерді 
бейімдеудің заманауи деңгейін қалыптастыру жүйесімен 
айналысу, кәсіби бейімделу сабақтарын қолдану. 
Ұжымдық өңдеу мен сигналдардың өңдеулерін, дыбыстарды 
және көрнекіліктерді өңдеудің және сигналдарды цифрлық 
өңдеудің әдістерін және функцияларын ұсыну қағидаттары. 
- на основе знания проектирования, и монтажа 
радиотехнических и 
инфотелекоммуникационных устройств и систем 
сформирована адекватная современному уровню знаний 
научная картина мира, применение полученных знаний в 
профессиональной деятельности.  
Иметь представление о принципах построения и 
функционирования устройств аналоговой и цифровой 
обработки сигналов в области обработки речи, звука и 
изображений. 
-On the basis of design of the project, and mounting of radio 
engineering 
information systems and systems are adequately formed in the 
field of science and technology in the field of qualitative and 
qualitative research. 
I am proud to introduce the principles of analogue and digital 
processing of signals in the field of processing and reproduction 
of devices, sound and images. 

 

Корпоративтік желілерді жобалау 
Проектирование корпоративных сетей 
Design of corporate networks 

Телекоммуникациялық бағыттау жүйесінің теориясы Теория 
направляющих систем телекоммуникаций Theory of 
telecommunication guide systems  
 

Кoрпоративтік желілерді жобалау және техникалық 
сүйемелдеу 
Проектирование и техническое сопровождение 
корпоративных сетей 
Design and technical maintenance of corporate networks  

Инфокоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру 
негіздері 
Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 
Basics of building infocommunication systems and networks 

Сигналдарды цифрлық өңдеу   
Цифровая обработка сигналов   
Digital signals processing 

А
ОПК3

 – Антенналық-фидерлық құрылғылардың түрлерін 

тани білу,  радиотолқынды қабылдағыш құрылғының 
құрылысын түсіну 
-Знать основы излучения и приема радиоволн, наиболее 
распространенные типы антенно-фидерных устройств. 
- Find antenna fibers with the most common types of radiovolnye, 
undisturbed types of antenna fibers. 

Антендік-фидерлік құрылғылар және радиотолқындарды 
тарату 
Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн  
 Antenna-feeder and devices  and propagation of radio waves 

Радиоқабылдау және радиотарату құрылғылары   
 Радиоприемные и радиопередающие устройства   
Radioreceivers and radiotransmitters systems 

А
ОПК4

  

- Есептеу үшін есептеуіш техниканың қазіргі заманғы 

Жоғары деңгейлі бағдарламалау  
Высокоуровневое программирование 
 High-level programming 



пакеттерін, радиоэлектрондық құрылғылар мен жүйелерді 
жобалау және автоматтандыруды үйрену. 
– Умение использовать современные пакеты прикладных 
компьютерных программ для расчетов, моделирования и 
автоматизации проектирования радиоэлектронных устройств 
и систем. 
- Use modern software packages for calculating, modeling and 
automation of radio electronic devices and systems. 

Логикалық интегралды схемаларды программалау 
Программирование логических интегральных схем 
Programming of logic integrated circuits 

А
ОПК5

  

- қабылданатын және қабылданған жобалар бойынша 
оңтайлы шешімдер қабылдау әдістерін қолдану 
радиолокациялық, радионавигациялық және космикалық 
жүйелерді ауыстыруға бағытталған. 
– умение применять методы теории оптимальных решений 
при проектировании приемных и 
передающих радиолокационных, радионавигационных и 
космических систем. 
- Applying the optimal solutions of the theory of methods in the 
transmitting radiolocation, radionavigation and cosmic systems. 

Спутниктік навигациялық жүйелер  
Навигатационные спутниковые системы связи 
Navigational satellite communication systems 

Радиорелелік желілер және спутниктік байланыс жүйесі  
Радиорелейные линии и спутниковые системы связи 
Radio relay lines and satellite communication systems 

А
ОПК6

  

- Ақпаратты қорғау әдістерін қолдану, желілік қауіпсіздікті 
қорғау және телефон желілерін пайдалану және шифрлау 

– умение применять методы защиты информации, сетевой 
безопастности и использовать устройства защиты 
теллекоммуникационной сети и шифрования 
- ability to apply methods of information security, network 
security and use protection devices tellekommunikatsionnoy 
network and encryption 

 

Желілік қауіпсіздіктің негіздері 
Основы сетевой безопасности 
Fundamentals of Network Security 

Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары мен әдістері 
Технические средства и методы защиты информации 
Technical means and methods of information protection 

А
ОПКN7

  

- ғылыми-техникалық әдебиеттермен жұмыс жасауға және 
кәсіби қызметтегі халықаралық ынтымақтастыққа қатысуға 
мүмкіндік беретін деңгейдегі қазақ (орыс), ағылшын тілін 
білу 
– знание казахского (русского), английского языка на уровне, 
позволяющем работать с научно-технической литературой и 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 
Профессиональный казахский (русский) язык  
Professional Kazakh (Russian) Language 

Кәсіби бағдарланған шетел тілі 
Профессионально ориентированный иностранный язык 
Professionally oriented foreign language 



участвовать в международном сотрудничестве в сфере 
профессиональной деятельности 
- knowledge of Kazakh (Russian), English language at a level that 
allows you to work with scientific and technical literature and 
participate in international cooperation in the field of professional 
activities 

А
ОПК8  

-
 теориялық және эксперименттік зерттеулер жүргізу, 
техникалық физиканың кәсіби қызметіндегі даму үрдістерін 
ескеру. 

– умение проводить  теоретические и экспериментальные 

исследования, учитывать современные тенденции развития 
технической физики в своей профессиональной деятельности 
- the ability to conduct theoretical and experimental research, to 
take into account the current trends in the development of 
technical physics in their professional activities 

Физика /  
Физика /  
Physics 

Техникалық электродинамика  
Техническая электродинамика 
Technical electrodynamics 

А
ОПК9  

- зертханалық жұмыс орындарының қызметі туралы білу 
–знания о деятельности научно-исследовательских 
лабораторий 
- knowledge of the activities of research laboratories 

Оқу практикасы 
Учебная практика 
Educational internship 

Әмбебап құзыреттілік / 

Универсальные 

компетенции (УК) / 

Universal competences (UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения 

(единицы УК) /  

 The result of training (UC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері)  

пәндер атауы/ 

 Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 
The name of courses that form the results of training (units of 

competences) 

 

УК
А
 -  

кәсіби мамандар жиынтығы 
міндеттері қоғамда 
қабылданған әлеуметтік-
этникалық нормалардың 
қағидаттарын шешу 
Формируется способность 

А
УК1

  

- азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін отандық 
тарихтың негізгі сатылары мен модельдерін талдай білу 

– уметь анализировать основные этапы и закономерности 
отечественной истории для формирования гражданской 
позиции 
- be able to analyze the main stages and patterns of domestic 
history for the formation of a civic position 

Қазақстанның қазіргі  заман тарихы 
Современная история Казахстана 
Modern history of Kazakhstan 



решать 
совокупность 
профессиональных 
задач с учетом 
принятых в обществе 
социально-этнических норм.  
The ability to solve 
a set of professional 
tasks with 
accepted in society 
socio-ethnic norms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А
УК2

- 

- қолданбалы бағдарламалар, желілер мен веб-қосымшалар 
пакеттерімен қазіргі заманғы ақпараттық технологиялармен 
жұмыс істей білу. 
- уметь работать с современными информационными 
технологиями,   с пакетами прикладных программ, сетевых и 
веб приложений. 
- be able to work with modern information technologies, with 
packages of application programs, network and web applications. 

Ақпараттық  және коммуникациялық технологиялар/ 
Информационно-коммуникационные технологии/ 
Information and сommunication technologies 

А
УК3  

- ғылыми, өндірістік, әлеуметтік және қоғамдық салаларда 
белсенді қарым-қатынас жасау, қазақ (орыс), ағылшын тілін 
іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде еркін меңгеру 

- активное общение в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности, свободное 
владение казахским (русским), английским языками как 
средством делового общения 
- active communication in scientific, industrial and social and 
public spheres of activity, fluency in Kazakh (Russian), English 
as a means of business communication 

Қазақ (орыс) тілі/Казахский (русский) язык / 
Kazakh (Russian) language 
Шетел тілі/Иностранный язык/Foreign language  
 

А
УК4  

-
 идеологиялық ұстанымдар қалыптастыру үшін 
философиялық білімді пайдалану 

– использование философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций 
- The use of philosophical knowledge for the formation of 
worldview positions 

Философия 
Философия 
Philosophy 

А
УК5 

-
 толық әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін 
дене шынықтырудың әдістерін және құралдарын пайдалану 

– использование методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 
- use of methods and means of physical culture to ensure full 
social and professional activities 

Дене шынықтыру/Физическая культура/Physical training 



А
УК6

  

- Бизнестің әртүрлі салаларындағы бизнесті басқару, 
экономика туралы білімді пайдалану 

– использование знаний по бизнес администрированию, 
экономике в различных сферах  жизнедеятельности 
- Use of knowledge on business administration, economics in 
various spheres of life 

Кәсіпкерлік және бизнес/ 
Предпринимательство и бизнес/ 
Entrepreneurship and business 
 

 

А
УК7

  

- қазіргі заманғы шындық жағдайында қоғамның дамуының 
іргелі қағидаты болып табылатын бәсекеге қабілеттілік үшін 
білімге, прагматизмге ұмтылу 

– стремление к знанию, к прагматизму, к 

конкурентоспособности, что является фундаментальным 
принципом развития общества  в условиях современной 
реальности 
- striving for knowledge, for pragmatism, for competitiveness, 
which is a fundamental principle of the development of society in 
the conditions of modern reality 

Рухани жаңғыру/ 
Рухани жангыру/ 
Rukhani Zhangyru 

А
УК8  

- өмірдің түрлі салаларында әлеуметтік маңызы бар 
мақсаттарды анықтау және қалыптастыру қабілетін айқындау 

– умение определять и формулировать социально-значимые 

цели  в различных сферах жизнедеятельности 
- ability to define and formulate socially significant goals in 
various spheres of life 

Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану/ 
Цифровые технологии по отраслям применения/ 
Digital technologies by branches application 

 


