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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

EDUCATION PROGRAM 

 

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level: Магистратура/ Магистратура курстары / Master's programme 

 
Мамандық     6М071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»  
Специальность  6М071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»   

Specialty    6М071900 -  «Radio engineering, electronics and telecommunications» 

 

Стандартный срок обучения: 2 жыл 
Оқытудың стандартты мерзімі: 2 года 
Standard period of study: 2 years 

 

Қайта қарастыру жиілігі :  2 жыл  

Периодичность пересмотра:  2 года  
Review frequency:  2 years   
 

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awarded degree: 6М071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 
мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі, магистр технических наук по специальности 6М071900-«Радиотехника, электроника 

и телекоммуникации», Master’s of Engineering Science in specialty 6M071900- "Radio Engineering, Electronics and Telecommunications" 
 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level:  7 ҰБШ,7 ЕБШ / 7 НРК, 7 ЕРК / 7 NQF, 7 EQF 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program  

Қолдану саласы/ 

Область применения /  
Application area 

Телекоммуникация, радиотехника, электроника бойынша магистрлерді дайындау саласында білім беру 

саласы. 
Сфера образования в области подготовки магисрантов для отраслей телекоммуникаций, радиотехники, 

электроники.   
The sphere of education in the field of preparation of magisters for telecommunications, radio engineering, 

electronics. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 
наименование 

образовательной программы 
/ The code and name of 
education program 

6М071900-«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

6М071900-«Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 
6М071900-«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. 
- 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 
 

Государственный общеобязательный стандарт высшего образова-ния. Утвержден постановлением 
Правительства Республики Ка-захстан № 1080 от 23 августа 2012 года, с изменениями и допол-нениями 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. 

- 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. 
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- 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 бағдарламасының мақсаты - білім беру мен ғылымды интеграциялау, қоғамды, ғылымды 

жетілдіру және телекоммуникация, электроника және байланыс жүйесіндегі жаңа технологияларды дамыту 
мәселелерін шешуге қабілетті жаңа форматтағы ғылыми, ғылыми және педагог кадрларды даярлаудың 
тиімді жүйесін құру бойынша жоғары білікті шеберлерді дайындау 

. 
Целью образовательной программы является  подготовка высококвалифицированных магистров на 

основе интеграции образования и науки, эффективной системы подготовки научных, научно-
педагогических кадров новой формации, способных решать вопросы совершенствования общества, науки и 
разработки новых технологий в телекоммуникации, электронике и системах связи. 

 
The aim of the educational program is the preparation of highly qualified masters on the basis of the integration 
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of education and science, an effective system for the training of scientific, scientific and pedagogical personnel of a 
new formation capable of addressing issues of improving society, science and developing new technologies in 
telecommunications, electronics and communication systems. 

 

Білім беру бағдарламасының 
тұжырымдамасы/Концепция 
образовательной программы 

/ The concept of education 
program 

Концепция негізінде талдау, сапаны бақылау дамыған компьютерлік желілерді және 
телекоммуникациялық жүйелер мен бағдарламалық қамтамасыз ету жүргізу автоматтандырылған 
жоспарлау және басқару жүйелерін пайдалана отырып, компьютерлік желілерді және 

телекоммуникациялық жүйелерді жобалау заманауи технологияларды қолдануға қабілетті кәсіби, ғылыми 
және педагогикалық бағытта қалыптастыру қағидаты бойынша магистранттарды оқыту тұжырымдамасы 

негізі, таңдаңыз және бейімдеу қазіргі заманғы әдістері мен құралдары, басқару объектісі кәсіби қызмет; 
өндіріңіз интеграция және конфигурация құралдары, назарға олардың эволюциясын отырып; аппараттық 
және бағдарламалық қамтамасыз ету сапасын басқаруды жүзеге асырады. 

В основу концепции подготовки магистрантов положен принцип формирования специалиста научно-
педагогического направления умеющих применять  современные  технологии   проектирования 

вычислительных сетей и телекоммуникационных  систем с  использованием  автоматизированных систем 
планирования  и управления,  проводить контроль  качества  разрабатываемых вычислительных сетей  и  
телекоммуникационных  систем  и  программных продуктов, проводить анализ,  выбор  и  адаптацию  

современных  методов  и  инструментальных средств управления объектами профессиональной 
деятельности; производить  интеграцию  и  конфигурирование  инструментальных  средств  с  учетом  их 

эволюции; производить управление качеством программно-аппаратного обеспечения. 
The concept of master students preparation is based on the principle of the formation of a specialist in the 

scientific and pedagogical direction who can apply modern technologies for designing computer networks and 

telecommunication systems using automated planning and control systems, carry out quality control of the 
developed computer networks and telecommunication systems and software products, analyze, select and adapt 

modern methods and tools for managing an object professional activities; to integrate and configure the tools, 
taking into account their evolution; to manage the quality of software and hardware. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  
Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

6М071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша техника 
ғылымдарының магистрі, магистр технических наук по специальности 6М071900-«Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации», Master of Engineering Science, specialty 6M071900- "Radio Engineering, 
Electronics and Telecommunications" 

Маманның лауазымдарының  Оқытушы, аға ғылыми қызметкер, инженер-зерттеу ұйымы, жобалау және жобалау ұйымы, байланыс 
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тізімі/Перечень должностей 
специалиста / List of a 
specialist’s positions 

маманы, инженер өндірістік және технологиялық қызмет, инженер қызметі мен жедел қызмет, 
ұйымдастырушылық инженер және басқару қызметі, инженерлік орнату және радио техникалық 
құралдарын іске қосу электроника және телекоммуникация, инженер-конструктор, инженер, дизайнер, 

эксперименталды зерттеулердің инженері, радиотехникалық жүйелерді, электроника және 
телекоммуникация, мемлекеттік техникалық офицер, деректер қауіпсіздік маманы және криптографияның, 

ақпараттық қауіпсіздік «ақылды үй», байланыс әкімшісі, желілерді құрастыру электроника, инженер 
конструктор маман мемлекет диагностикалау және бағалау үшін инженер ekvaringovyh банктермен 
байланысы, кәсiпорындардағы техникалық директорлар, әртүрлi электр жабдықтарын жөндеу бойынша 

инженер 
Преподаватель, старший научный сотрудник, 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. 

The teacher, the senior scientific employee, the engineer of the research organization, the design and design 
organization, the expert on communication, the engineer on industrial-technological activity, the engineer on 
service-operation activity, the engineer on organizational-administrative activity, the engineer on installation and 

adjustment of means of radio engineering , electronics and telecommunications, engineer of design and engineering 
activities, engineer, designer, engineer of experimental research, engineer for diagnostics and assessment of the 

state of systems of radio engineering, electronics and telecommunications, employee of the state technical service, 
information security and cryptography specialist, information security specialist, smart house designer, 
communications administrator, electronics technicians, network installer, ties in banks, technical directors at 

enterprises, an engineer for the repair of various electrical equipment 

Кәсіби қызмет 
саласы/Область 
профессиональной 

деятельности / The area of 

Компьютерлік жүйелер, компьютерлік және телекоммуникациялық жүйелер мен бағдарламалық 
қамтамасыз ету пайдаланушылардың оқытуды және аттестаттауды қамтитын білім беру, ғылым және 
технология; пайдаланушының оқыту және сертификаттау, оқытуды ұйымдастыру әдістемесін әзірлеу; 

саласындағы оқыту процесінде пайдаланылатын оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу, қауіпсіз 
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professional activity қашықтықта ақпарат алмасу үшін жағдай жасауға бағытталған технологиялар, құралдар, техника мен адам 
қызметінің әдістерін жиынтығы, ақпаратты электрондық құралдармен түрлендіру, сондай-ақ ғылыми-
зерттеу, дамыту және жүйелерін іске асыруға қатысады радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар; оқу орындарында, ғылыми-білім беру және әкімшілік қызметі 
Области образования,  науки и техники, которая включает обучение  и  аттестация  пользователей 

вычислительных  систем  ЭВМ  и телекоммуникационных систем и программного обеспечения; разработку  
методики  обучения  и  аттестации  пользователей,  организация обучения; 

участие  в  разработке  методических  материалов,  используемых  в учебном процессе, совокупность 

технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание условий 
для безопастного обмена информацией на расстоянии, преобразования информации с помощью 

электронных средств, а также исследование, разработка, внедрение систем в области радиотехники, 
электроники и телекоммуникаций; научная, педагогическая и управленческая деятельность в организациях 
образования  

The field of education, science and technology, which includes training and certification of users of computer 
systems and telecommunications systems and software; the development of methods for training and attestation of 

users, the organization of training; 
Participation in the development of methodological materials used in the educational process, a set of 

technologies, tools, methods and methods of human activity aimed at creating conditions for the safe exchange of 

information at a distance, the transformation of information through electronic means, as well as research, 
development, implementation of systems in the field radio engineering, electronics and telecommunications; 

scientific, pedagogical and managerial activity in educational organizations 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект  
профессиональной 

деятельности / The object of 
professional activity 

Технологиялық жүйелер жұмыс істейтін кәсiпорындар, кешендер, мекемелер, оқу орындары, 

университеттер және басқа да объектiлер, сым, радио, оптикалық байланыс арқылы сигналдарды, жазбаша 
мәтiндi, сондай-ақ ақпаратты электрондық құралдармен немесе келесі басқа жүйелермен түрлендіру. 

Предприятия, комплексы, учреждения, организации образования, ВУЗы 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 institutions, universities and other facilities on which 
technological systems are operated, technical means ensuring all transmission, emission and reception of signs, 
signals, written text, images, sounds by wire, radio, optical communication, as well as the transformation of 

information by electronic means or the following other systems. 
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Кәсіби қызмет 
функциялары/Функции  
профессиональной 

деятельности / Functions of 
professional activity 

 Оқыту, байланыс жүйелерін және радио жабдықтарды, пайдалану, техникалық қызмет көрсету, 
монтаждау, іске қосу, техникалық қызмет көрсету, тестілеу, бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық 
қызмет көрсету және / немесе аппараттық қорғау жобалау, жаңа өнім инновациялық әлеуетін бағалау 

қатысу, ғылыми-зерттеу және жобалау дамыту әзірлеу және іске асыру бағытында тәлім зерттеу қойылған 
міндеттердің талдау, түзету енгізу, байланыс жүйелерін реттеу және телекоммуникациялық үшін, ғылыми-

техникалық ақпаратты зерттеу, отандық және шетелдік тәжірибес. 
Преподавание по направлению подготовки,  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.  

Teaching in the direction of preparation, 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, in the development and implementation of research 

results and design , the study of scientific and technical information, domestic and foreign experience for the 
analysis of the research task, adjustment, adjustment of communication systems and telecommunications tions. 

 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 
деятельности / Types of 
professional activity 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

бакалавриата: 
- производственно-технологическая; 
- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая; 
- монтажно-наладочная; 

- расчетно-проектная; 
- экспериментально-исследовательская, 
-педагогическая, 

- научно-исследовательская, моделирование, теоретическо и экспериментально исследовательская 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

бакалавриата: 
-производственно-технологическая;  
-сервисно-эксплуатационная; 

-организационно-управленческая; 
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-монтажно-наладочная; 
-расчетно-проектная; 
-экспериментально-исследовательская, 

-педагогическая, 
-научно-исследовательская, моделирование, теоретическо и 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, 
-pedagogical, 

- research, modeling, theoretical and experimental research 
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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 

 

жаңа заманауи 
телекоммуникациялық 

технологияларды, радиотехника 
мен электрониканы пайдалану 

арқылы басқару жүйелерін 
жобалау, қолдау және сынау 
проектировать, сопровождать и 

тестировать процессы систем 
управления с применением новых 

современных 
телекоммуникационных 
технологий, радиотехники и 

электроники 
to design, support and test the 

processes of control systems with the 
use of new modern 
telecommunication technologies, 

radio engineering and electronics 

А
ПК1  

- Радио және телекоммуникациялық жүйелер мен 
желілерді кешенді талдауды жүргізу мүмкіндігі. 
Телекоммуникация саласында ғылыми жобаларды жасау 

және жобалау мүмкіндігі 

– Способность проводить комплексный анализ радио и 

телекоммуникационных систем и сетей. Способность 
создавать и проектировать научные проекты в сфере 
телекоммуникаций 

- The ability to conduct a comprehensive analysis of radio 
and telecommunications systems and networks. Ability to 

create and design scientific projects in the field of 
telecommunications 

Радиотехника, электроника және 

телекоммуникацияның ғылыми - техникалық 
мәселелері 
Научно-технические проблемы радиотехники, 

электроники и телекоммуникаций 
Scientific and technical problems of radio 

engineering, electronics and telecommunication 

Қазіргі заманғы білім беру технологиялары 

Современные образовательные технологии 
Modern educational technologies 

А
ПК2  

- Телекоммуникациялық технологиялар, радиотехника 
және электрониканы дамытуда техникалық құралдарды 
тиімді таңдауға, бағдарламалауға және басқаруға 

қабілеті 
Способность эффективно выбирать, программировать и 

эксплуатировать технические средства при разработке 
телекоммуникационных технологий, радиотехники и 
электроники  

- The ability to efficiently select, program and operate 
technical means in the development of telecommunication 

Телекоммуникация қызмет көрсету сапасын 

қамтамасыз ету мәселелері 
Проблемы обеспечения качества услуг 
телекоммуникаций  

Problems of ensuring quality of services of 
telecommunications 

Микроконтроллерлік жүйелерді жобалау және 
баптау 

Проектирование и программирование 
микроконтроллерных систем 
Projecting and programming of microcontrollers 

systems 
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technologies, radio engineering and electronics Кoрпоративтік желілерді жобалау және 

техникалық сүйемелдеу 
Проектирование и техническое сопровождение 

корпоративных сетей 
Design and technical maintenance of corporate 
networks 

А
ПК3  

-
 Жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың  
орынды екенін  анықтау мүмкіндігі; тақырыпты 
зерделеп, ақыл-ой мен таңдау жасау, осы мәселені 

шешетін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз 
етуді барынша қолайлы таңдау. Способность определять 

возможность и целесообразность применения новых 
информационных технологий; изучив предметную 
область, разработать обоснование и выбор, произвести 

наиболее целесообразный выбор аппаратно-
программных средств, решающих эту задачу. 

- The ability to determine the feasibility and feasibility of 
using new information technologies; having studied the 
subject area, to develop a rationale and choice, to make the 

most expedient choice of hardware and software that solve 
this problem. 

Радиоэлектрондық құралдардың 

электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету 
әдістері  
Методы обеспечения электромагнитной 

совместимости радиоэлектронных средств  
Methods of ensuring electromagnetic compatibility 

of radio electronic means 

Желі мен байланыс операторларының бизнес-

процессін интелектуалды басқару жүйесі 
(OSS/BSS) 
Системы интеллектуального управлению сетью 

и бизнес-процессами операторов связи 
(OSS/BSS) 

Network and communication providers’ business 
process management systems (OSS/BSS) 

А
ПК4  

Бағдарламалау тапсырмаларында процедуралық және 

объектілі-бағдарлы көзқарас принциптерін қолдану. 
Способность применять принципы процедурного и 
объектно-ориентированных подходов в 

программировании задач. 
The ability to apply the principles of procedural and object-

oriented approaches in programming tasks. 

Жоғары деңгейлі бағдарламалау 
Высоко уровневое программирование 

High-level programming 

 

ПК
В 

 

B
ПК1:   

Телекоммуникациялық жүйелерді, радиотехника мен 

Электр байланыс желілері теориясы  

Теория сетей электросвязи 
The theory of telecommunication networks       
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Желілер мен жүйелер теориясында 

терең білім алу. 
 

Телекоммуникациялық жүйелерді 
модельдеу және жобалау әдістерін 
таңдау мүмкіндігі, зерттелетін 

мәселенің өзектілігін ескеретін 
байланыс желілерін құру. 

Иметь глубокие знания в теории 
сетей и систем.  
 

Способность выбирать методы 
моделирования и проектирования 

систем теле, радио систем, 
построение сетей связи, 
учитывающих актуальность 

исследуемой проблемы. 
Have in-depth knowledge in the 

theory of networks and systems. 
 
Ability to choose methods of 

modeling and designing systems of 
tele, radio systems, construction of 

communication networks that take 
into account the urgency of the 
 

электрониканы талдау және қазіргі заманғы 

математикалық әдістерді қолдану. Телекоммуникация 
желілерін, құрылғының үйлесімділігін құру мүмкіндігі. 

Способность анализировать телекоммуникационные 
системы , радиотехники и электроники и 
использованием современных математических методов. 

Способность построение сетей электросвязи, 
совместимости устройств.  

The ability to analyze telecommunication systems, radio 
engineering and electronics and the use of modern 
mathematical methods. The ability to build 

telecommunication networks, device compatibility. 

Пост-NGN байланысжелілері 

Сети связи пост NGN  
Post-NGN communicationnetworks 

 LTE желісі және 5G  
Сети LTE и 5G  

LTE network and 5G 

Математикадан арнайы тараулар  
Специальные главы математики 

Special chapters of mathematics 

B
ПК2:   

• Жұмыстың жекелеген түрлеріне арналған 
жоспарларды әзірлеу және олардың орындалуын 

бақылау, оның ішінде қажетті техникалық 
құжаттамамен, материалдармен, жабдықпен тиісті 

қызмет көрсету; 
• радиотехникалық және инфокоммуникациялық 
құрылғылар мен жүйелерді жобалау және орнату 

• зерттеулер мен әзірлемелердің ағымдағы 
жобаларының сипаттамаларын жасау, есептерді, 

шолуларды және басқа да техникалық құжаттарды 
дайындау бойынша деректерді дайындау; 
баяндамаларды, мақалаларды, рефераттарды тіркеуге 

қатысу. 
• Байланыс желілерін жобалау және техникалық қызмет 

көрсету бойынша ғылыми-техникалық жұмыстарды 
жүргізу мүмкіндігі. 
разработка планов на отдельные виды работ и контроль 

за их выполнением, включая обеспечение 
соответствующих служб необходимой технической 

документацией, материалами, оборудованием; 

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы  
Научно-исследовательская работа магистранта  
Scientific-research work of graduate students 

(master) 

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы  
Научно-исследовательская работа магистранта  
Scientific-research work of graduate students 

(master) 

Зерттеу практикасы   
Исследовательская практика  
Research externship 

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы   
Научно-исследовательская работа магистранта   

Scientific-research work of graduate students 
(master)    
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 проектирование, и монтаж радиотехнических и 

инфокоммуникационных 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. 

 Способность вести научно-технические работы по 

проектированию и обслуживанию сетей связи. 
• development of plans for certain types of work and 

monitoring of their implementation, including the provision 
of relevant services with the necessary technical 

documentation, materials, equipment; 
• design and installation of radio engineering and 
infocommunication devices and systems 

• drawing up descriptions of ongoing research and 
development projects, preparation of data for the 

preparation of reports, reviews and other technical 
documentation; participation in registration of reports, 
articles, abstracts. 

• Ability to conduct scientific and technical work on the 
design and maintenance of communication networks. 

ПК
С

  

Телекоммуникацияны кешенді 

талдауды жүргізу мүмкіндігі; 

С 
ПК1: 

зертханада және қондырғыларда күрделі 

құрылғылардың, жүйелер мен желілердің жекелеген 

Мультисервистік желілер телетрафик негізі 
Теория телетрафика мультисервисных сетей  

Teletraffic theory multiservice networks 
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байланыс желілерін, 

радиотехника, электроника және 
телекоммуникацияның жобалау 

элементтерін бағалау әдістерін 
зерделеу және қолдану; өндірістік 
жүйелер мен жабдықтарды орнату 

және қолдау. 
Способность проводить 

комплексный анализ 
телекоммуникаций; исследовать и 
применять методы оценивания 

сетей связи, проектировать 
элементы радиотехники, 

электроники и телекоммуникаций; 
устанавливать и обслуживать 
производственные системы и 

оборудование. 
Ability to conduct complex analysis 

of telecommunications; to study and 
apply methods of estimating 
communication networks, design 

elements of radio engineering, 
electronics and telecommunications; 

install and maintain production 
systems and equipment. 

түрлерін реттеу, түзету және сынау; 

Байланыс желілерінің жүктеме режимдерін 
оңтайландыру мақсатында телекоммуникациялық 

бағыттаушы жүйелерде теориялық және эксперименттік 
зерттеулер жүргізу. 
Телетрафикті талдау мүмкіндігі 

мультисервистік желілер 

  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 направляющих систем 
телекоммуникаций,  с целью оптимизации режимов 

нагрузки сетей связи.  

 Способность анализировать телетрафик  

мультисервисных сетей 
adjustment, adjustment and testing of certain types of 

complex devices, systems and networks in the laboratory 
and in facilities; 
• Conducting theoretical and experimental studies on 

telecommunication guide systems, with the aim of 
optimizing the load regimes of communication networks. 

• Ability to analyze teletraffic 
multiservice networks 

Телекоммуникациялық бағыттау жүйесінің 
теориясы  

Теория направляющих систем 
телекоммуникаций  

Theory of telecommunication guide systems 

С
ПК2

  

компьютерлік жобалау құралдарын пайдаланатын 

құрылғылар, бөлшектер мен компоненттер 
конструкцияларды және элементар деңгейлерді жобалау, 
аналогтық, цифрлық және микропроцессорлық 

электрондық технологиялар саласындағы білімді 
қолдана білу, сондай-ақ сигналдарды беруге кедергі 

әсерін азайту 
– проектирование приборов, деталей и узлов на 

Сигналды процессорлар 
Сигнальные процессоры  

Signal processors 

Бөгетке орнықты кодтау теориясы 

Теория помехоустойчивого кодирования 
Theory of noiseproof coding  
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схемотехническом и элементном уровнях с 

использованием средств компьютерного 
проектирования, 

умение применять знания в области  аналоговых, 
цифровых и микропроцессорных электронных 
технологий, а также уменьшения влияния помех при 

передачи сигналов 
design of devices, parts and components at the circuit and 

elemental levels using computer-aided design tools, 
the ability to apply knowledge in the field of analogue, 
digital and microprocessor electronic technologies, as well 

as to reduce the effect of interference in the transmission of 
signals 

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  

Базалық  негізгі түсініктерін 
қалыптастыру, физикалық 

мәселелерді шешу, физикалық 
эксперимент жүргізу, қолданбалы 
бағдарламалар мен компьютерлік 

графикалық бағдарламалар 
пакеттерімен жұмыс істеу, өзін-өзі 

ұйымдастыру және өзін-өзі 
тәрбиелеу, қазіргі заманғы 

А
О ПК1

 – Академиялық жазудың нормаларын меңгерту, 

сыни талдаулардың дағдыларын дамыту, ғылыми 
шолулар дайындау, аннотациялар, зерттеу тақырыптары 
бойынша рефераттар және библиографиялар 

құрастыруды қарастырады 
Овладение нормами академического письма, развитие 
навыков критического анализа, подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографий по тематике проводимых исследований. 

The course provides for mastering the principles of 
academic writing, developing the skills of critical analysis, 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (профессиональный) 
Foreign language (professional) 
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педагогикалық қызметтің 
қағидалары мен 
коммуникацияларды дамыту 

қабілеттерін қалыптастыру. 
Способность формулировать 

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, принципах 

современной педагогической 
деятельности и развитий 

коммуникаций. 
The ability to formulate basic 
concepts of basic knowledge, solve 

physical problems, perform a 
physical experiment, work with 

packages of applied programs and 
computer graphics programs, develop 
the ability to self-organize and self-

education, the principles of modern 
pedagogical activity and the 

development of communications. 
 

preparation of research review and annotations, reports and 
bibliographies on the subject of ongoing research 

А
О ПК2 

– оқу үрдісінде туындайтын проблемаларды 

шешу үшін және магистранттың кәсіби қызметінде 
радиотехниканың математикалық негіздері бойынша 

білім мен дағдыларды қолдану  
применение знаний и умений по математическим 

основам радиотехники для решения задач, 
возникающих в ходе учебного процесса и в 
профессиональной деятельности магистранта 

application of knowledge and skills on the mathematical 
fundamentals of radio engineering for solving problems 

arising during the educational process and in the 
professional activity of the undergraduate student 

Қазіргі инфокоммуникациялық технологиялар 
Современные  инфокоммуникационные 
технологии 

Modern infocommunication technologies 

А
ОПК3

 – Жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру 

жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті 
ұйымдастыра білуін дамыту, кәсіби-педагогикалық 
құзыреттіліктерді меңгеруге және табысты ғылыми 
шығармашылық белсенділіктерін дамытуға бағытталған. 
Развитие профессионально-педагогических компетенций 
магистрантов, умение организации учебно-воспитательного 
процесса, а также на всестороннюю подготовку к успешному 
научному творчеству в системе высшего и послевузовского 
образования. 
This subject is aimed at the development of professional and 
pedagogical competencies of undergraduates, the ability to 
organize the educational process, as well as comprehensive 
training for successful scientific creativity in the system of higher 
and postgraduate education. 

Педагогика 
Педагогика 

Pedagogics 

Педагогикалық практика 
Педагогическая практика 
Teaching internship 
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А
О ПК4

 –  

дыбыс және оны қабылдау, сурет өңдеу саласында 
аналогты және цифрлық сигналдарды өңдеу 

құрылғыларын құру және пайдалану принциптері 
туралы білу. 

Иметь представление о принципах построения и 
функционирования устройств аналоговой и цифровой 
обработки сигналов в области обработки речи, звука и 

изображений. 
To have an idea about the principles of construction and 

operation of analog and digital signal processing devices in 
the field of speech, sound and image processing. 
 

 Сигналдарды цифрлық өңдеу   
Цифровая обработка сигналов   
Digital signals processing 

А
О ПК5

  

– Қолданбалы компьютерлік бағдарламалардың қазіргі 
заманғы пакеттерін пайдалану мүмкіндігіесептеулер, 
модельдеу және радиоэлектрондық құрылғылар мен 

жүйелерді жобалауды автоматтандыру. 
Умение использовать современные пакеты прикладных 

компьютерных программ для 
расчетов, моделирования и автоматизации 
проектирования радиоэлектронных устройств и систем. 

Ability to use modern packages of applied computer 
programs for 

calculations, modeling and automation of designing of 
radio-electronic devices and systems. 

Бултты есептеулер 

Облачные вычисления 
Cloudcomputing 

Мобильді құрылғылар үшін қосымшалар 
құрастыру 

Разработка приложений для мобильных 
устройств 
Application projecting for mobile devices 

Радиотехникалық жүйелерді модельдеу 
құралдары  

Средства моделирования радиотехнических 
систем 
Means of modeling of radio engineering systems 

А
О ПК6

 –  

оптималды шешімдер теориясының әдістерін 
қолданурадиолокациялық және ғарыштық жүйелерді 
білу 

умение применять методы теории оптимальных 
решений при проектировании приемных и 

передающих радиолокационных, радионавигационных и 

Спутниктік навигациялық жүйелер 
Спутниковые навигационные системы 

Satellite navigation systems 
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космических систем. 
ability to apply the methods of the theory of optimal 

solutions in the design of receiving and 
transmitting radar, radio navigation and space systems. 

А
О ПК7

 –  

телекоммуникация желісін және шифрлауды қорғау 
үшін ақпараттық қауіпсіздікті, желі қауіпсіздігін және 

құрылғыларды пайдалану әдістерін қолдану мүмкіндігі 
умение применять методы защиты информации, сетевой 

безопасности и использовать устройства защиты 
телекоммуникационной сети и шифрования 
the ability to apply methods of information security, 

network security and use devices to protect the 

telecommunications network and encryption 

Корпоративтивтіжелілердегіақпараттыққауіпсізд
ік 
Информационная безопасность в корпоративных 

сетях 
Information security in corporate networks 

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
  

Қазіргі заманғы психологиялық 

ғылымның негізгі қағидаттары мен 
қағидаларын, ғылымның тарихын 

және философиясын, психикалық 
процестерді зерттеудің негізгі 
әдістерін, тұлғаның қасиеттері мен 

қасиеттерін, қызметті реттеу 

А
УК1 – Магистранттардың бойында ғылыми ойлау 

мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен 

ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.  
Формирует у магистрантов культуру научного 

мышления, развивает аналитические способности и 
навыки исследовательской деятельности.  
Forms a culture of scientific thinking among master 

students, develops analytical skills and skills of research 

Ғылым тарихы мен философиясы 
История и философия науки 

History and Philosophy of Science 
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тетіктерін, жоғары білікті 
мамандардың кәсіптік қызметінде 

пайдалы болуы мүмкін 
адамдардың және топтардың 
мінез-құлқының мінез-құлқының 

тұтас көрінісі. 
Целостное представление об 

основных подходах и принципах 
современной психологической 
науки, истории и философии 

науки, основных методах 
исследования психических 

процессов, состояний и свойств 
личности, механизмов регуляции 
деятельности, закономерности 

поведения личности и группы, 
которые могут быть полезными в 

профессиональной деятельности 
специалистов высшей 
квалификации. 

A holistic view of the main 
approaches and principles of modern 

psychological science, history and 
philosophy of science, the basic 
methods of studying mental 

processes, states and properties of 
personality, the mechanisms of 

regulation of activity, the patterns of 
behavior of individuals and groups 
that can be useful in the professional 

activity of specialists of higher 
qualification. 

 

activity 

А
УК2 – Заманауи психологиялық тұғырлар мен 

қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін 
зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке 

тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну 
және оны қызмет барысында пайдалану ақылы 

дәлелденеді. 
Целостное представление об основных подходах и 
принципах современной психологической науки, 

основных методах исследования психических 
процессов, состояний и свойств личности, механизмов 

регуляции деятельности, закономерности поведения 
личности и группы, которые могут быть полезными в 
профессиональной деятельности специалистов высшей 

квалификации. 
Have a holistic view of main approaches and principles of 

modern psychology, main research methods of psychic 
processes, conditions and person features, mechanisms of 
activity regulation, measures of person and group behavior 

which could be useful in high qualification specialists’ 
professional activity. 

  

Психология 
Психология 
Psychology 

 


