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6В01402 – Кәсіптік оқыту 

6В01402 – Профессиональное обучение 

6В01402– Professional education 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General educational 

disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

«Еңбек техникасы және кәсіпкерлік», «Ауылшаруашылық өндірісі», «Электротехника және 

радиоэлектроника» траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Технология труда и 

предпринимательство», «Сельскохозяйственное производство», Электротехника и 

радиоэлектроника» 

General educational disciplines for educational trajectories:«Agricultural production», «Electrical 

engineering and radio electronics» 

 

1. 

EКN-2101 

OEР-2101 

BEЕ-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship   

    

 5 

ETD-2101 

EUR-2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

OTKN-2101 

OBZh-2101 

LSB-2101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит/кредитов/credit 

«Еңбек техникасы және кәсіпкерлік», «Ауылшаруашылық өндірісі», «Электротехника және 

радиоэлектроника» траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Технология труда и 

предпринимательство», «Сельскохозяйственное производство», Электротехника и 

радиоэлектроника» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Agricultural production», «Electrical 

engineering and radio electronics» 

 

2. 

BBPM – 2202 

MOP -2202 

SEP – 2202 

Білім беру процестерін модельдеу  

Моделирование образовательных процессов  

Simulation of the educational process 
5 

KM-2202 

PM-2202 

AM-2202 

Қолданбалы механика 

Прикладная механика  

Applied mechanics 
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3. 

MK – 1203 

VS - 1203 

IS – 1203 

Мамандыққа кіріспе  

Введение в специальность  

Introduction to speciality         

5 OZhKU-1203 

UPKMD-1203 

 

TCMD-1203 

Оқудағы жобалау, композиция, үлгілеу мен дизайн 

Учебное проектирование, композиция, 

моделирование и дизайн 

Training composition, modeling and design 

4. 

SGIS-1204 

NGIG-1204 

DDЕG-1204 

Сызба геометриясы және инженерлік сызба  

Начертательная геометрия и инженерная графика  

Descriptive geometry and engineering graphics        
5 

SOA-1204 

MPCh-1204 

MTD-1204 

Сызуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания черчения 

Methods of teaching drawing 

5. 

MTN – 1205 

TOM -1205 

TFE – 1205 

Машинатанудың теориялық негіздері  

Теоретические основы машиноведения  

Theoretical Foundations of Engineering 
7 

MB-1205 

DM-1205 

MP-1205 

Машина бөлшектері 

Детали машин 

Machine parts 

6. 

ETeh – 1206 

ETeh -1206 

E – 1206 

Электротехника  

Электротехника  

Electrical engineering 5 
ZhE-1206 

OE-1206 

GES-1206 

Жалпы элетрқауіпсіздік 

Общая электробезопасность 

General electrical safety 

7. 

KShN - 3207 

OPM - 3207 

FPM - 3207 

Кәсіби шеберлік негізі  

Основы профессионального мастерства  

Foundations of professional mastery 
5 

BOOA – 3207 

MPII – 3207 

MTFA - 3207 

Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі 

Методика преподавания изобразительного 

искусства 

Methods of teaching fine arts 

8. 

BBMKK - 3208 

PDOU  - 3208 

BAES - 3208 

Білім беру мекемелеріндегі кәсіпкерлік қызмет  

Предпринимательская деятельность в 

образовательных учреждений  

Business activities of educational institutions 
5 

OZhZhU - 3208 

 

OPDSh - 3208 

OSPA – 3208 

Оқушылардың жобалық жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Организация проектной деятельности школьников 

Organization of students’ project activities 

9. 

OOShTK - 3209 

VDMPO  - 3209 

EAT – 3209 

Өндірістік оқыту шеберінің тәрбиелік қызметі  

Воспитательная деятельность мастера 

производственного обучения  

Educational activity of trainers 5 

3DMP – 32009 

3DMP - 3209 

 3GMP – 3209 

3D модельдеу және прототиптеу 

3D моделирование и прототипирование 

3D modeling and prototyping 

10. 

SM - 2210  

SM -2210 

 SM – 2210 

Стандартизация және метрология  

Стандартизация и метрология  

Standardization and Metrology 
5 

MK-2210 Материалдар кедергісі 
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SM-2210 

SM-2210 

Сопротивление материалов 

Strength of materials 

11. 

OBOU – 3211 

OPOSh -3211 

OSSE – 3211 

Оқушылардың бейімдеп оқытуын ұйымдастыру  

Организация профильного обучения школьников  

Organization of schoolchildren’s special education 8 
KBT-3211 

TKO -3211 

TBA-3211 

Критериалды бағалау технологиялары 

Технологии критериального оценивания 

Technology based assessment 

12. 

KOP - 3212 

PPO- 3212 

PPE-3212 

Кәсіптік оқыту педагогикасы 

Педагогика профессионального образования 

Pedagogy in professional education 

 

KOZhPM - 3212 

PMSPO-3112 

MEVT-3212 

Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық 

менеджмент 

Педагогический менеджмент в системе 

профессионального обучения 

Management of Education in Vocational Training 

 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Еңбек техникасы және кәсіпкерлік», «Ауылшаруашылық өндірісі», «Электротехника және 

радиоэлектроника» траекториялары бойынша профильдік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: «Технология труда и 

предпринимательство», «Сельскохозяйственное производство», Электротехника и 

радиоэлектроника» 

Profiling  disciplines on educational trajectories: «Agricultural production», «Electrical 

engineering and radio electronics» 

13 

TBT-4313 

TShI-4313 

TG-4313 

Тігін бұйымдарының технологиясы 

Технология швейных изделий 

Technology of garments 

5 

ТА-4313 

ТА-4313 

TC-4313 

Тракторлар мен автомобильдер 

Тракторы и автомобили 

Tractors and cars 

Gid-4313 

Gid-4313 

Hyd-4313 

Гидравлика 

Гидравлика 

Hydraulics 

14. 

OOA(SB)B -

4314 

МPО(P)O-4314 

MIT(P)O-4314 

Өндірістік оқыту әдістемесі (сала бойынша)1 

Методика производственного обучения (по 

профилю)1 

The method of industrial training (in profile)1 

5 

OOA(SB)E -

4314 

МPО(P)D-4314 

MIT(P)T-4314 

Өндірістік оқыту әдістемесі (сала бойынша)2 

Методика производственного обучения (по 

профилю)2 

The method of industrial training (in profile)2 

OOA(SB)U-4314 

МPО(P)T-4314 

MIT(P)T- 4314 

Өндірістік оқыту әдістемесі (сала бойынша)3 

Методика производственного обучения (по 

профилю)3 

The method of industrial training (in profile)3 
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15. 

MKOTE –4315 

HOMEB-4315 

 

APMAE – 4315 

Материлдарды көркемдеп өңдеу және тұрмыс 

эстетикасы 

Художественная обработка материалов и эстетика 

быта 

Artistic processing of materials and aesthetics of 

everyday life 5 

 AM – 4315 

SM - 4315 

AM – 4315 

Ауылшаруашылық машиналары 

Сельскохозяйственные машины 

Agricultural Machinery 

AZhZh-4315 

SAP-4315 

SAD-4315 

Автоматтандырылған жобалау жүйесі 

Система автоматизированного проектирования 

Computer-aided design 

16. 

ZhTKM -4316 

 

NTKM -4316 

NTCM – 4316 

Жаңа технологиялар мен композициялық 

материалдар 

Новые технологии и композиционные материалы 

New technologies and composite materials 

5 

AZhEZh-4316 

 

 

KMTSS-4316 

 

CMHPS-4316 

Ауылшаруашылығында жылу энергетикалық 

жүйені компьютерлік үлгілеу 

Компьютерное моделирование 

теплоэнергетических систем в сельском хозяйстве 

Computer modeling of heat and power systems in 

agriculture 

EMEZh – 4316 

EME – 4316 

EME – 4316 

Электр машиналары және электр жетегі 

Электрические машины и электропривод 

Electrical machinery and electric 

17. 

OZhPM-4317 

MEUO-4317 

IOTE-4317 

Оқу жабдықтарын пайдалану мен монтаждау 

Монтаж и эксплуатация учебного оборудования 

Installation and operation of training equipment 

6 

KTM-4317 

PTM-4317 

HM-4317 

Көтеру – транспорттық машиналар 

Подъемно-транспортные машины 

Hoisting Machines 

RElek-4317 

RElek-4317 

RE-4317 

Радиоэлектроника 

Радиоэлектроника 

Radio electronics 

18. 

MG-4318 

MG-4318 

MG-4318 

Машиналық графика  

Машинная графика 

Machine Graphics 

5 

МZhZh-4318 

RMO-4318 

RM-4318 

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу 

Ремонт машин и оборудования 

Repair of machinery 

ZhТ-4318 

ТTeh-4318 

TE-4318 

Жылу техникасы 

Теплотехника 

Thermal engineering 

19. 

TDT-4319 

TPP-4319 

CT-4319 

Тамақ дайындау технологиясы 

Технология приготовления пищи 

Cooking technology 
 

5 

AShOUA -4319 Ауыл шаруашылығындағы өндірістік үрдістерді 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся 

с основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

 

AMSPP - 4319 

 

 

AMAPP-4319 

автоматтандыру және механикаландыру 

Автоматизация и механизация 

сельскохозяйственных производственных 

процессов 

Automation and mechanization of agricultural 

production processes 

KTZh-4319 

PTO-4319 

PTE-4319 

Кәсіптік технологиялық жабдықтар 

Профессиональное технологическое 

оборудование 

Professional technological equipment 
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5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic 

science, applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a 

holistic view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

 Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

              Экология және тұрақты дамуы, Саясаттану-Әлеуметтану 

              Экология и устойчивое развитие, Политология-Социология 

 Ecology and steady development, Political science-Sociology 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен 

табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері 

бойынша теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, 

экожүйелердің жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған 

ортаның адам денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; 

тұжырымдамалар, стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, 

өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді 

көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 
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жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия 

природы и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, 

влиянии вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье 

человека; концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических 

подходах к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in 

general, conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental 

problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Саясаттану-Әлеуметтану, Психология 

Политология-Социология, Психология 

Political science-Sociology, Psychology 
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Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 
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3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

             Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

             Педагогикалық іс-тәжірибе 

             Педагогическая практика  

             Educational practices 

 

 

            Білім беру процестерін модельдеу  

            Моделирование образовательных процессов  

            Simulation of the educational process 

Курстың мақсаты - білім беру пәндерінің модельдерін жасау кезінде кәсіптік білім 

беру саласындағы бакалавр дәрежесіне үміткерлерге көмек көрсету. 

 Пәннің мазмұны: Модельдеу теориясының негіздері. Модельдеу теориясының 

негіздері. Үлгіні ресми және конструктивті анықтау. Модельдің жеткіліктілігі. 
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Математикалық модельдер. Математика моделдері: пән, қызмет, аппаратура және т.б. 

Студенттердің үлгілері. Оқушылардың әртүрлі модельдерін құрудың мысалдары: 

интеллектуалды-психологиялық, физиологиялық, әлеуметтік-мәдени, тарихи. Оқу 

пәндерінің үлгілері. Білім беру тақырыбының мазмұны мен қызмет компоненттерін, 

концептуальды аппарат элементтерін таңдау. Оқу пәнінің моделін құру схемасы. 

Ақпараттық-логикалық тұжырымдамалық, тәжірибелік-индуктивтік, алгоритмдік-

функционалды, тарихи схемалар, қолдануға бағытталған схема, қолжетімді оқу-

әдістемелік қолдауға бағытталған схема. Оқу тақырыбының үлгілік үлгілері. Рефлексия: 

«білім беру модельдеу негіздері» курсының үлгілері пән. 

Пән болашақ мұғалімдерді білім беру үдерістерін модельдеу, білім беру процесін 

жобалау барысында алынған білімдерін пайдалану, білім беру пәнінің әртүрлі 

компоненттерінің моделін құру мәселелерін шешу үшін дайындауға бағытталған. 

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. модельді формальды және конструктивті құрастыруды  ұйымдастыру; 

2. оқу пәндерінің негізгі үлгілерін меңгеру; 

3. оқу пәндерінің үлгілері бойынша талаптарды қалыптастыру; 

4. әртүрлі білім беру компоненттерінің модельдеріне қажеттісін таңдай алу;  

5. құрылған модельдердің барабарлығына талдау жасау. 

 

Цель: сформировать знания и умения, необходимые для создания моделей 

образовательной дисциплины. 

Cодержание дисциплины: Основы теории моделирования.           Основы теории 

моделирования. Формально-конструктивное определение модели. Адекватность модели. 

Модели математики. Модели математики: предметная, деятельностная, аппаратная и др. 

Примеры моделей обучаемых. Примеры построения различных моделей обучаемых:       

интеллектуально-психологическая,     физиологическая, социально-культурная, 

историческая. Элементы моделей образовательной дисциплины.                Выделение 

содержательного и деятельностного компонентов учебной темы, элементов понятийного 

аппарата. Схемы     построения      моделей     образовательной    дисциплины. 

Информационно-логическая дедуктивная, экспериментально-индуктивная, 

алгоритмически-функциональная,       исторические    схемы,     схема, ориентированная 

на приложения, схема, ориентированная на доступное учебно-методическое обеспечение. 

Примеры построения моделей учебных тем. Рефлексия: модели курса «Моделирование 

образовательных процессов ».  

Дисциплина направлена на подготовку будущих педагогов к решению вопросов 

по моделированию образовательных процессов, на использование полученных знаний в 

проектировании образовательного процесса, в построении модели различных 

компонентов образовательной дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. организовать формальной и конструктивной конструирования модели; 

2. осваивать основных моделей учебных дисциплин; 

3. формировать требований по типам учебных дисциплин; 

4. выбирать необходимое для моделей различных образовательных компонентов;  

5. анализировать адекватности построенных моделей. 

 

Discipline is aimed at preparing future teachers to solve questions on the modeling of 

educational processes, using the knowledge gained in the design of the educational process, in 

designing a model of the various components of the educational discipline. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. organization of formal and structural design of the model; 

2. mastering the basic models of academic disciplines; 

3. formation of requirements for the types of academic disciplines; 

4. choose what is necessary for the models of different educational components;  

5. analysis of adequacy of the constructed models. 
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Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 
«Материалдарды өңдеу технологиясы, материалтану», «Химия», «Физика», 

«Математика», «Оқу шеберханаларда және өндірісте технологиялық машиналар мен 

құрал-жабдықтарды пайдалану»  

«Технология обработки материалов», «Материаловедение», «Химия», «Физика», 

«Математика», «Стандартизация, технологические машины и оборудование» 

«technology of processing of materials», «materials science», «chemistry», «physics», 

«mathematics», «standardization», «technological machines and equipment». 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Оқу жабдықтарын пайдалану мен монтаждау, материлдарды көркемдеп өңдеу, 

оқу шеберханаларындағы машиналар мен қондырғылар.  

Технология поузловой обработки швейных изделий; художественная обработка 

материалов; технологические машины и оборудование в учебных мастерских и на 

производстве. 

Technology processing unit-to-unit clothing; artistic processing of materials; 

technological machines and equipment in the training workshop and production. 

 

Қолданбалы механика 

Прикладная механика 

Applied mechanics 

Мақсаты - қолданбалы механиканың негізгі түсініктерімен таныстыру және алған 

теориялық білімдері бойынша практикада есеп шығару дағдыларын қалыптастыру. 

Студенттер оқу барысында келесідегідей тақырыптармен таныс болады: статика; 

жинақталушы күштер жүйесі; паралель күштер центрі; қатты дене нүктесінің 

кинетикасы; айналмалы қозғалыс динамикасы. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Қолданбалы механиканың негізгі 

теоремаларының тұжырымы және дәлелдері, нақты есептеріне олардың қолдана білу; 

Сырықтар, пластиналар, арқалықтар үшін күштердің, кернеулердің және 

деформациялардың анықтамалары мен әдістері; Пән статистиканы зерттеуге; 

конвергенттік күштер жүйесі; параллель күштер орталығы; қатты нүкте кинетикасы; 

айналмалы динамика; механизмдердің кинематикалық сипаттамалары, техникалық 

білімнің кеңеюі, мамандандырылған құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. қолданбалы механикада нақты есептер шешім үшін физикалық ортақ заңдары 

түсіну; 

2. есептер шығаруды жүзеге асырудың әдістерін қабылдау; 

3. және алған теориялық білімдері бойынша практикада есеп шығаруда 

пайдалану; 

4. қолданбалы механика болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5. қолданбалы механиканың негізгі теоремаларының тұжырымы және дәлелдері, 

нақты есептеріне олардың қолдануды жоспарлау; 

6. қолданбалы механикада негізгі физикалық құралдармен пайдалану, алған 

нәтижелерді жүзеге асырып,жұмысты ұйымдастыру; 

7. практикалық мақсаттар үшін теориялық білімі мен дағдыларын көрсету. 

8. қолданбалы механикадағы теорияларды генерациялау. 

 

Целью данной дисциплины являетсяизучение основных понятий и определений 

прикладной механики, также формировать навыки применения теоретических знаний на 

практике по решению задач. В ходе изучения данной дисциплины студенты знакомятся 

следующими основными темами раздела: статика; система сходящихся сил; центр 

параллельных сил; кинетика точки твердого тела; динамика вращательного движения; 

кинематические характеристики механизмов. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: прикладная механика; 

статика; система сходящихся сил; центр параллельных сил; кинетика точки твердого 

тела; динамика вращательного движения;  полосы, пластины , балки силы, напряжения и 

деформации в определениях и методов; Дисциплина направлена на изучение статики; 
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системы сходящихся сил; центр параллельных сил; кинетики точки твердого тела; 

динамики вращательного движения; кинематических характеристик механизмов, 

расширений технических знаний, формирований специализированной компетенции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать общие физические законы для решения конкретных задач в 

прикладной механике; 

2. принимать методы осуществления решения задач; 

3. использовать полученные теоретические знания в решении задач на практике; 

4. анализировать процессы и явления, происходящие в теоретической механике; 

5. объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6. планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7. демонстрировать теоретические знаний и навыки для практических целей; 

8.  генерировать теории в прикладной механике. 

 

Discipline "machine Parts" refers to technical disciplines. Studied by all students 

specializing in various fields of technical science and practice. 

The aim - studying of the main concepts and definitions applied mechanics, also to form 

the skills of applying theoretical knowledge in practice by solving problems. In the course of 

studying of this discipline students will examine the following key topics section: statics; 

system of converging forces; center of parallel forces; kinetics point of a rigid body; dynamics 

of rotational motion; kinematic characteristics of mechanisms. 

The course content includes the following topics: applied mechanics; statics; system of 

converging forces; center of parallel forces; kinetics point of a rigid body; dynamics of 

rotational motion; strips, plates , beams of force, stress and strain definitions and methods; 

As a result of studying the discipline the student will: 

1.  to understand General physical laws for solving specific problems in applied 

physics mechanics; 

2. to adopt methods of implementation of tasks; 

3. to use the theoretical knowledge in solving problems in practice; 

4. to analyze the processes and phenomena occurring in theoretical mechanics; 

5. explain the problems of the economy using various methods of collection, 

understanding and analysis of economic information; 

6. to plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7. to demonstrate theoretical knowledge and skills for practical purposes; 

8. to generate theories in applied mechanics. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

физика, теориялық механика, математика 

физика, математика, теоретическая механика   

physics, mathematics, theoretical mechanics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

ауыл шаруашылық машиналары, тракторлар және автомобильдер, 

автоматтандырылған жобалау негіздері, машинатанудың теориялық негіздері  

теоретические основы машиноведения, сельскохозяйственные машины, тракторы 

и автомобили, система автоматизированного проектирования 

theoretical foundations of engineering, agricultural machinery, tractors and cars, 

computer-aided design 

 

Мамандыққа кіріспе  

Введение в специальность  

Introduction to speciality  

Курстың мақсаты:  студенттерді болашақ мамандықтарымен, объектілерімен, 

кәсіби қызмет түрлерімен және сипаттамасымен таныстыру; мамандық ретінде 

мемлекеттік және муниципалды басқару мазмұнын және ғылыми зерттеу объектісі 

ретінде анықтау. Пән аудиторлық қызметті ұйымдастыру мәселелерінде білім мен 

практикалық дағдыларды алуға бағытталған. 
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Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: С. Аманжолов атындағы Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университетінің  қысқаша тарихы; Кредиттік оқыту жүйесі 

бойынша оқу үрдісінің ұйымдастырылуы; Кәсіптік оқыту бакалаврының біліктілік 

сипаттамасы; Педагогикалық мамандықтың сипаттамасы; Мұғалім педагогикалық 

кәсіптің субьектісі ретінде; Мұғалім кәсіби қызметі; Педагогтың кәсіби құзіреттілігі және 

оның құрылымы; Педагог жеке тұлғасы; Мұғалім әрекетінің стилі; Мұғалімнің кәсіби-

тұлғалық өзін-өзі тануы; Студенттердің аудиториядан тыс және өзіндік жұмысы; 

Студенттердің аудиториялық жұмыстарының түрлері; Педагог тұлғасының 

қалыптасуындағы зерттеу іс-әрекетінің орны; Педагог тұлғасының қалыптасуындағы 

зерттеу іс-әрекетінің орны.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1.өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

2.білім беру мазмұны жағдайында педагогикалық үрдісті ұйымдастыру 

ерекшеліктері туралы білімді қолдану 

3. ақпаратты баяндауға, сендіруге, дәлелді түрде хабарлауға, коммуникация және 

көптілділік құралдары негізінде өз көзқарасын білдіруге қабілеттілігін көрсету 

4. ақпаратты талдау әр түрлі сабақтарға дайындалу үшін қажетті кәсіби қызметтің 

басымдықтарын анықтау 

5. өз тұлғасының одан әрі кәсіби өсуі мен дамуына уәждемесін көрсету 

6. жаңартылған білім беру мазмұны аясында педагогикалық қызметтің 

педагогикалық қағидаларын білу негізінде білім беру процесін құрастыру 

 

Цель курса: ознакомить студентов с будущей профессией, объектами, видами и 

характеристиками профессиональной деятельности; определить как объект научного 

исследования и содержание государственного и муниципального управления как 

специальность. Дисциплина направлена на приобретение знаний и практических навыков 

в вопросах организации аудиторской деятельности. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы:  Краткая история 

Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова; 

организация учебного процесса по кредитной системе обучения; Квалификационная 

характеристика бакалавра профессионального обучения; характеристика педагогической 

профессии; учитель как субъект педагогической профессии; Профессиональная 

деятельность учителя; профессиональная компетентность педагога и его структура; 

личность педагога; стиль деятельности учителя; профессионально-личностное 

самоопределение учителя; внеаудиторная и самостоятельная работа студентов; виды 

аудиторных работ студентов; место исследовательской деятельности в формировании 

личности педагога; место исследовательской деятельности в формировании личности 

педагога. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать социальную важность своей будущей профессии, 

2. использовать знания об особенностях организации педагогического процесса в 

условиях содержания образования 

3. показать способность изложить, заверять, мотивировать информацию, 

выражать свое мнение на основе средств коммуникации и полиязычия 

4. анализировать информацию определеных приоритетов профессиональной 

деятельности, необходимых для подготовки к различным занятиям 

5. демонстрировать мотивацию к дальнейшему профессиональному росту и 

развитию своей личности 

6. конструировать образовательный процесс на основе знания педагогических 

принципов педагогической деятельности в рамках обновленного содержания образования 

 

The purpose of the course: to acquaint students with the future profession, objects, types 

and characteristics of professional activity; to determine the object of scientific research and the 

content of public administration as a specialty. The discipline is aimed at acquiring knowledge 

and practical skills in the organization of audit activities. 
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The course content includes the following sections: a brief history of East Kazakhstan 

state University. S. Amanzholov; organization of educational process on credit system of 

education; Qualification characteristic of the bachelor of professional studies; characteristics of 

teaching profession; the teacher as a subject of teaching profession; the Professional activity of 

teachers; the professional competence of the teacher and its structure; personality of the teacher; 

the style of activity of teachers; professional and personal self-determination teacher; 

extracurricular and independent work of students; types of academic work of students; research 

activities in shaping the personality of the teacher; research activities in shaping the personality 

of the teacher. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to understand the social importance of your future profession, 

2. to use the knowledge about the peculiarities of the organization of the pedagogical 

process in the conditions of the content of education 

3. to show the ability to present, certify, motivate information, Express their opinion on 

the basis of communication and multilingualism 

4. to analyze the information identified priorities of professional activity necessary to 

prepare for various classes 

5. to demonstrate motivation for further professional growth and personal development 

6. to design the educational process on the basis of knowledge of pedagogical principles 

of pedagogical activity within the updated content of education 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Педагогика, Психология 

Педагогика, Психология 

Pedagogy, Psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Кәсіптік педагогика, Кәсіптік оқыту әдістемесі  

Профессиональная педагогика, методика профессионального образования 

Professional Pedagogy, Vocational Training Methodology 

 

Оқудағы жобалау, композиция, үлгілеу мен дизайн 

Учебное проектирование, композиция, моделирование и дизайн 

Training composition, modeling and design 

Курстың мақсаты - киім - адамзат қоғамының әрбір тарихи даму кезеніңде тігін 

бұйымдарды өзгеріске ұшырап отырады. Ол қоғамдық құрылыстың, техника мен 

экономика дамуының, сондай – ақ ұлттық мәдениеттің өзіндік ерекшілігін, халық 

тұрмысының , көркемдік талап – талғамы мен салт – дәстүрінің талаптарын 

бейнелейді.Сондықтанда өзгеріске ұшырауға байланысты тігін өндірісінде бұйымдарды 

модельдеп пішуді үйрену болып саналады.Сән ағымына сай денебітімге қонымды сән 

үлгісін таңдау және сол бұйымды тігу мен өңдеу ерекшеліктерін ескерту. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Әлемдік тоқыма және химия 

өнеркәсібінің дамуы және киім дайындауға арналған жабдықтардың жаңа түрлерін білу; 

Еңбекке қабілетті әр адамнан терең тәжірибелік және теориялық білімді іске 

шығармашылықпен қарауды талап етеді; Киімді әркім өз бетінше тандайды, таңдау 

барысында адам жеке талғамы мен сән ағымына сүйенеді. Жақсы киіне білу де өнер. 

Киімге деген талғампаздық адамның өзіне сын көзбен қарай алатының белгісі болып 

табылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. киімнің тарихи және заманауи стильдерін түсіну; 

2. қазіргі заманғы тоқыма материалдарының технологиялық қасиеттерін әзірлеу; 

3. костюм композициясының заңдарын қолдану; 

4. шығармашылық көзі ретінде халық киімін пайдалана отырып киімдерді 

үлгілеуді қолдану; 

5. модельдік ерекшеліктері бар иық бұйымының сызбасын құруды көрсету; 

6. иық бұйымының технологиялық реттілігі мен тораптық өңдеуін жасау. 

Пән техникалық білімді кеңейтуге, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 
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Цель - задачи дисциплины: в ходе изучения данной дисциплины ознакомить 

студентов с основными органами швейной машины, основными построениями швейной 

машины, также научить обработке рукавов легкой одежды, обработке воротников легкой 

одежды и др. В результате обучения данного курса студент должен уметь обработать 

карманов, воротников, рукавов легкой одежды, также знать ассортимент легкой одежды. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Терминологию 

машинных и ручных швов, ВТО швейных изделий; Виды и конструкционные 

особенности швейных машин; Технологию обработки деталей швейных изделий. 

Дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с видами и 

конструкционными особенностями швейных машин; технологией обработки деталей 

швейных изделий, ассортиментом и видами одежды. Основное внимание уделяется 

формированию готовности использовать полученные знания при работе с ручными 

инструментами, выполнении ручных и машинных швов; снятии мерок, обработке деталей 

одежды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

1. понимать исторические и современные стили одежды; 

2. разрабатывать технологические свойства современных текстильных 

материалов; 

3. использовать законы композиции костюма; 

4. применять моделирование одежды с использованием народного костюма как 

источника творчества; 

5. демонстрировать построение чертежа плечевого изделия с модельными 

особенностями; 

6. генерировать технологическую последовательность и поузловую обработку 

плечевого  изделия. 

Дисциплина направлена на умения и знаний при решении профессиональных 

задач, успешно действовать на основе практического опыта, способность выполнять 

задачи в соответствии с заданными стандартами компетенции. 

 

Purpose - objectives of the course: in the course of studying of this discipline is to 

introduce students to the main bodies of sewing machines, basic sewing machine builds, also 

teach the treatment sleeveless light clothing, processed collars light clothing, etc. As a result of 

learning this course the student should be able to handle pockets, collars, sleeves, light clothing, 

also know the range of light clothing. 

The course content includes the following topics: Terminology of machine and hand 

stitches, WTO garments; Types and constructional features of sewing machines; Technology of 

processing parts of garments. 

As a result of studying the discipline student: 

As a result of studying the discipline student: 

1. to understand historical and modern clothing styles; 

2. to develop technological properties of modern textile materials; 

3. to use the laws of composition costume; 

4. to apply clothing modeling using folk costume as a source of creativity; 

5. to demonstrate the construction of the drawing of the shoulder product with model 

features; 

6. to generate the technological sequence and node-by-node processing of the shoulder 

product. 

 Discipline is aimed at familiarizing students with the types and design features of 

sewing machines; processing technology of parts of garments, assortment and types of clothing. 

The focus is on the formation of readiness to use the knowledge gained when working with 

hand tools, performing manual and machine seams; taking measurements; processing details of 

clothing. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Технология, физика, математика, материалдарды өңдеу технологиясының 

практикумы, өндіріс негіздері және қоршаған ортаны қорғау 
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Технология, физика, математика, практикум по технологии обработки 

материалов, основы производства, охрана труда и окружающей среды 

Тechnology, physics, mathematics, workshop on the technology of processing of 

materials, fundamentals of production, labor protection and environment 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіптік оқыту әдістемесі, өндірістік оқыту әдістемесі, салалық материалтану 

және КМТ, оқудағы жобалау, композиция, үлгілеу мен дизайн, материалдарды көркемдеп 

өңдеу және тұрмыс эстетикасы. 

Методика профессионального обучения, методика производственного обучения, 

учебное проектирование, композиция, моделирование и дизайн, художественная 

обработка материалов и эстетика быта. 

Vocational training methods, methods of industrial training, training design, 

composition, modeling and design, artistic processing of materials and the aesthetics of 

everyday life. 

 

Сызба геометрия және инженерлік графика 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Descriptive geometry and engineering graphic arts  

Курстың мақсаты: Білімді, дағдылар мен машықтарды әзірлеу және орындау үшін 

қажетті техникалық сызбаларын бөлшектерді жасау үшін техникалық ж не 

конструкторлы жаттамаларды студенттерге оқу нобай орындау үшін де болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:  Геометриялық моделдеу тапсырмалары; 

геометриялық моделдеуді сызбада қолдану;экранда үлкейтіп көрсету құрылғысы, 

комплекстік сызба; нүкте, түзу, жазықтық, сызық, беттік,  олардың қиылысуы ; 

жазықтықтағы проекцияларды ауыстыру әдістері;  өлшеуге тапсырмалар; позициалық 

есептер; аксонометриялық проекциялар. 

Пән білім алушыларды екі өлшемді геометриялық аппараттармен, геометриялық 

объектілердің қасиеттерін зерттеу үшін алгоритмдер жиынтығымен, машина жасау және 

құрылыс сызбаларында бейнелерді құрудың теориялық негіздерімен таныстыруға және 

сызбаларды орындау үшін қажетті практикалық дағдыларды алуға, бөлшектер эскиздерін 

түсіру және оларды өлшеуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. GGD принциптерін және СМСД бейнелер мен нұсқауларды түсіну  

сызбалар мен мәтіндік құжаттарды іске асыру және орындау үшін; 

2. оларға техникалық сызбаларды, сондай-ақ оқу мен орындауды көрсету  

мәтіндік құжаттар; 

3. графикалық құжаттарды орындау дағдысын меңгеру;  

4. анықтамалықтарды қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

5. оқу-тәрбие үдерісін жоспарлау және моделдеу: күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарлар құру, әр түрлі сабақ жоспарлары;  

6. сызу сабақтарының фрагменттерін дайындау және өткізу (графиктер));  

7. пән бойынша дидактикалық материал әзірлеу; 

 

Цель курса: Выработка знаний умений и навыков, необходимых студентам для 

выполнения и чтения технических чертежей, для выполнения эскизов деталей, для 

составлении технической и конструкторской документации производства. 

Краткое содержание дисциплины:   Задачи  геометрического  моделирования;  

отображения  геометрической  модели  в  чертеже; аппарат проецирования, комплексный 

чертеж; точка, прямая, плоскость, линия, поверхность,  их  пересечение,  развертки;  

способы  замены   плоскостей  проекций;  метрические задачи; позиционные задачи; 

аксонометрические проекции. 

Дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с двумерным 

геометрическим аппаратам, набором алгоритмов для исследования свойств 

геометрических объектов, с теоретическими основами построения изображений на 

машиностроительных и строительных чертежах и получение практических навыков, 

необходимых для выполнения чертежей, съемок эскизов деталей и их измерений. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать принципы GGD и стандарты СМСД изображений и инструкции  

для реализации и выполнения чертежей и текстовых документов; 

2. указывать на них технические чертежи, а также чтение и исполнение  

текстовых документов; 

3. владеть навыками выполнения графической документации;  

4. формировать навыков применения справочников. 

5. планировать и моделировать учебно-воспитательный процесс: составлять 

календарно-тематические планы, различные планы уроков;  

6. готовить и проводить фрагменты уроков черчения (графики);  

7. разрабатывать дидактический материал по предмету; 

 

Purposes of studies of discipline: The aim of the course is the basics of engineering 

graphics for in-depth mastering basic and majors.  

Course Description: Problems of geometrical modeling; displays of geometrical model 

in the drawing; projection device, complex drawing; point, straight line, plane, line, surface, 

their crossing, development; ways of replacement of the planes of projections; metric tasks; 

position tasks; axonometrical projections. 

As a result of the study the student must: 

1. to understand the principles of GGD and standards SMSD images and instructions  

for implementation and execution of drawings and text documents; 

2. to refer to them for technical drawings as well as reading and execution  

text document; 

3. to have the skills to perform graphic documentation;  

4. to form skills of application of reference books. 

5. plan and model the educational process: make calendar-themed plans, various lesson 

plans;  

6. to prepare and carry out fragments of lessons sketching (graphs);  

7. develop didactic material on the subject. 

The discipline is aimed at introducing students with two-dimensional geometric devices, 

a set of algorithms for studying the properties of geometric objects, with the theoretical 

foundations of building images on engineering and construction drawings and obtaining 

practical skills necessary to perform drawings, shooting sketches of parts and their 

measurements. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Сызу 

Черчение 

drawing  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Ұн технологиясы, элеватор өнеркәсібінің технологиясы, өңдеу өндірістерін 

автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерімен жобалау 

Технология муки, технология элеваторной промышленности, проектирование 

перерабатывающих производств c основами САПР. 

Technology flour, grain elevator industry technology, design processing industries c 

basics of CAD. 

 

Сызуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания черчения 

Methods of teaching drawing 

Курстың мақсаты: сызуды оқыту әдістемесімен байланысты құжаттарды 

құрастыру және жасау саласындағы студенттердің түсініктерін кеңейту, практикалық, 

үлестірмелі материалдар, слайд-көрсетілімдер және көрнекі құралдар дәрістік сабақтарын 

құрастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: сызуды жалпы білім беретін пәндерде оқыту 

әдістемесінің кіріспе, жалпы сұрақтары, сызуды оқытудың мазмұны, принциптері мен 

әдістері), сызу сабақтарында танымдық іс-әрекетті белсендендіру, сызуды ұйымдастыру 
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және жүргізу әдістемесі, сызу бойынша оқу іс-әрекетін жоспарлау және моделдеу, сызу 

сабақтарында оқу іс-әрекетін интенсификациялау, сызудың жеке бөлімдерін оқыту 

әдістемесі, 8-сыныпта сызу бөлімдерінің негізгі тақырыптарын оқу әдістемесі, 9-сыныпта 

сызу бөлімдерінің негізгі тақырыптарын оқыту әдістемесі. 

Пән кеңістіктегі көріністері көз алдына елестетуді дамыту, сызбаларды еркін оқи 

білуін және олардың техникалық суретін орындау, сұлбасын сызу білуін дамыту 

техникалық сызбаларды оқи да, орындай да білуіне жол ашу, механизмдегі бөлшектердің 

өзара байланысын сызбалар арқылы оқи білуі, олардың кеңістіктегі заттардың 

орналасуын көз алдына елестете білуін үйретуге келешекте әртүрлі кәсіптегі, әртүрлі 

мамандықта жұмыс істейтін адамдардың түрлі операцияларды орындауда өз ойларын 

толық жеткізе білу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. оқушылардың жалпы және политехникалық білім беруде, оқушылардың  

ойлау қабілетін, кеңістіктік түсініктері мен графикалық грамотасын дамытуда, 

оқушылардың еңбек-тәрбиесі мен кәсіби бағдарында сызудың (графиканың) маңызы мен 

рөлін түсіну;; 

2. сызу (кесте) бойынша жалпы білім беретін мектептердің бағдарламаларын  

және пән бойынша оқу құралдарын, олардың мазмұнын, идеяларын және құрылу 

принциптерін синтездеу; 

3. сызу (графика) сабақтарында оқушылардың танымдық іс-әрекетін  

белсендіру және қарқындандыру тәсілдерін, оқыту формалары мен әдістерін 

қолдану. 

4. оқу-тәрбие үдерісін жоспарлау және моделдеу: күнтізбелік-тақырыптық  

жоспарлар құру, әр түрлі сабақ жоспарлары;  

5. сызу сабақтарының фрагменттерін дайындау және өткізу;  

6. пән бойынша дидактикалық материалдарды әзірлеу; 

7. кесте бойынша шығармашылық жобаларды орындау;  

8. оқушылардың графикалық білімі мен іскерлігін өлшемдерге сәйкес бағалау. 

 

Цель курса: расширение представлений студентов в области составлении и 

разработки документации связанной с методикой преподавания черчения, составление 

лекционных занятий практических, раздаточного материала, слайд-показов и наглядных 

пособий. 

Содержание курса: Введение, Общие вопросы методики преподавания черчения в 

общеобразовательной, Содержание, принципы и методы обучения черчению),  

Активизация познавательной деятельности на занятиях черчения и,  Организация и 

методика проведения занятий по черчению, Планирование и моделирование учебной 

деятельности по черчению, Интенсификация учебной деятельности на уроках черчения, 

Методика изучения отдельных разделов черчения, Методика изучения основных тем 

разделов черчения в 8 классе, Методика изучения основных тем разделов черчения в 9 

классе. 

Дисциплина направлена на формирование пространственного представления 

развитие представлений, умения свободно читать чертежи и выполнять их технические 

рисунки, делать чертежи, уметь читать и выполнять технические чертежи, читать 

чертежи взаимосвязи деталей в механизме, научить их представлять перед собой 

расположение предметов в пространстве. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать роль и значение черчения (графики) в общем и политехническом 

образовании учащихся, в развитии мышления, пространственных представлений и 

графической грамоты школьников, в трудовом - воспитании и профессиональной 

ориентации учащихся; 

2. синтезировать программы общеобразовательных школ по черчению (графике) 

и учебные пособия по предмету, их содержание, идеи и принципы построения; 

3. применять способы активизации и интенсификации познавательной 

деятельности учащихся на уроках черчения (графики), формы и методы обучения. 

4. планировать и моделировать учебно-воспитательный процесс: составлять 
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календарно-тематические планы, различные планы уроков;  

5. готовить и проводить фрагменты уроков черчения (графики);  

6. разрабатывать дидактический материал по предмету; 

7. выполнять творческие проекты по графике;  

8. оценивать в соответствии с критериями графические знания и умения 

школьников.  

 

The purpose of the course: to expand students ' ideas in the field of drafting and 

development of documentation related to the methodology of teaching drawing, preparation of 

practical lectures, handouts, slide shows and visual AIDS. 

Course content: Introduction, General issues of methods of teaching drawing in 

secondary, the Content, principles and methods of teaching drawing), the Activation of 

cognitive activities in the classroom drawing and, Organization and methods of conducting 

classes in drawing, Planning and simulation of teaching activities, drawing, Intensification of 

educational activity at lessons of drawing, Methods of studying particular sections of the 

drawing, the Method of study of the major themes of the sections of the drawing in the 8th 

grade, Methods of study main topics of the sections of the drawing in the 9th grade. 

The discipline is aimed at the formation of spatial representation of the development of 

representations, the ability to freely read drawings and perform their technical drawings, make 

drawings, be able to read and perform technical drawings, read drawings of the relationship of 

parts in the mechanism, to teach them to represent the location of objects in space. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to understand the role and importance of drawing (graphics) in General and 

Polytechnic education of students, in the development of thinking, spatial representations and 

graphic literacy of students, in labor-education and professional orientation of students; 

2. to synthesize programs of secondary schools on drawing (graphics) and textbooks on 

the subject, their content, ideas and principles of construction; 

3. to apply methods of activation and intensification of cognitive activity of students in 

the classroom drawing (graphics), forms and methods of teaching. 

4. to plan and model the educational process: make calendar-thematic plans, various 

lesson plans;  

5. to prepare and carry out fragments of lessons sketching (graphs);  

6. to develop didactic material on the subject; 

7.  perform creative projects on schedule;  

8.  to evaluate in accordance with the criteria of graphic knowledge and skills of 

students. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

сызу геометриясы, инженерлік графика, машина жасау және құрылыс сызу, 

компьютерлік графика, технология мен кәсіпкерлікке оқытудың теориясы мен әдістемесі, 

педагогика, психология 

начертательная геометрия, инженерная графика, машиностроительное и 

строительное черчение, компьютерная графика, теория и методика обучения технологии 

и предпринимательству, педагогика, психология  

descriptive geometry, engineering graphics, engineering and construction drawing, 

computer graphics, theory and methodology of teaching technology and entrepreneurship, 

pedagogy, psychology. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі, педагогика, психология. 

методика преподавания изобразительного искусства, педагогика, психология. 

methods of teaching fine arts, pedagogy, psychology. 

 

Машинатанудың теориялық негіздері 

Теоретические основы машиноведения 

Theoretical Foundations of Engineering 

 Мақсаты - бұл пәннің басты мақсаты инженерлік және политехникалық 

дайындықты қамту үшін студенттерге осы сала бойынша негізгі білімді беру және 
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олардың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Сабақ барысында студенттер 

материалдар кедергісі: созылу және сығылу; ығысу және жаншылауды есептеуді 

үйренеді. 

 Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Машина тануың теориялық 

негізі барлық негізгі ұғымдар, аксиомалар, болжамдар, заңдар, қағидалар және 

жорамалдар;басқа арнайы пәндермен курстың өзара байланысы; Қозғалыстар 

теңдеулерді, траекторияны, жылдамдықты және үдеулерді түрлер; Олардың ақауларының 

машиналардың және түрлердің бөлшектері жұмысқа қабілеттіліктері негізгі белгісі; Есеп 

теориялық негіздері және жаттығу әдістері машиналардың денелердің және бөлшектің 

қатты деформациялауатын; 

Пән теориялық механика, материалдар мен машина бөлшектері қарсылығын 

зерттейді. Материалдық әлемнің қарапайым қозғалыс формасын зерттеу, дене қозғалысы 

және өзара қарым-қатынас теориялық механикада қарастырылады. Теориялық механика 

мен математиканың заңдары мен ережелеріне, сондай-ақ нақты материалдарды сынау 

барысында алынған нәтижелерге негізделген материалдардың кедергісінде беріктікті, 

қаттылықты және тұрақтылықты есептеу әдістері мен әдістерін әзірлейді. Машина 

бөлшектерінің есептелуі материалдардың кедергі негіздері туралы білімдерге негізделеді 

- механикалық құрылымдардың күші мен қатаңдығын және оларды есептеу әдістерін 

білуге үйретеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. барлық негізгі ұғымдарды, аксиомаларды, гипотезаларды, Заңдарды,  

қағидаларды түсіну курстың басқа арнайы пәндермен өзара байланысы; қозғалыс 

жылдамдығы мен жылдамдығының теңдеуі, траекториясы, жылдамдығы және 

жылдамдығының түрлері; Машина бөлшектерінің және олардың істен шығу түрлерінің 

жұмыс істеу қабілеттілігінің негізгі критерилері; қатты деформацияланатын денелер мен 

машина бөлшектерінің теориялық негіздері және практикалық есептеу әдістері.; 

2. бөлшектердің кинематикалық және геометриялық сипаттамаларын анықтау  

машиналар;  

3. зерттеу, жобалау және құрастыру әдістерін таңдау.  

машина тораптарын;  

4. зерттеу, жобалау және құрастыру әдістерін қолдану  

машина бөлшектері мен тораптарының есебін қолдану;  ; 

5. теориялық негіздерді және тәжірибелік есептеу әдістерін деманстрациялау  

қатты деформацияланатын денелер және машина бөлшектері. 

 

Целью данной дисциплины заключается в овладении знаниями, умениями и 

определенными навыками, нужными для обеспечения инженерной и политехнической 

подготовки. В результате прохождения курса «Теоретические основы машиноведения» 

студенты должны приобрести знания о законах покоя и движения жидкостей и 

применении этих законов к решению некоторых техничсеких задач. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Все основные понятия, 

аксиомы, гипотезы, законы, принципы и допущения; Взаимосвязь курса с другими 

специальными дисциплинами; Виды уравнения, траекторию, скорость и ускорения 

движения; Основные критерий работоспособности детали машин и видов их отказов; 

Теоретические основы и практические методы расчета твердых деформируемых тел и 

детали машин. 

Дисциплина изучает теоретическую механику, сопротивление материалов и 

детали машин. Изучением самой простой формы движения материального мира, 

перемещения тел и взаимодействии друг с другом рассматривается в теоретической 

механике. В сопротивлении материалов, опираясь на законы и положения теоретической 

механики и математики, а также на результаты, получаемые при испытаниях конкретных 

материалов, разрабатывает приемы и методы расчетов на прочность, жесткость и 

устойчивость. Расчеты деталей машин базируются на знании основ сопротивления 

материалов – науки о прочности и жесткости механических конструкций и методах их 

расчета. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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1. понимать все основные понятия, аксиомы, гипотезы, законы, принципы  

и допущения; взаимосвязь курса с другими специальными дисциплинами; виды 

уравнения, траекторию, скорость и ускорения движения; основные критерий 

работоспособности детали машин и видов их отказов; теоретические основы и 

практические методы расчета твердых деформируемых тел и детали машин; 

2. определить кинематические и геометрические характеристики детали  

машин;  

3. выбрать методы исследования, проектирования и конструирования деталей и 

узлов машин;  

4. применять методы исследования, проектирования и конструирования  

деталей и узлов машин; применять расчеты теории ; 

5. деманстрировать теоретические основы и практические методы расчета  

твердых деформируемых тел и детали машин. 

 

The purpose of this discipline is to acquire knowledge, skills and certain skills 

necessary to provide engineering and Polytechnic training. As a result of the course "Theoretical 

foundations of mechanical science" students must acquire knowledge about the laws of rest and 

motion of liquids and the application of these laws to the solution of some technical problems. 

The course content includes the following topics: All the basic concepts, axioms, 

hypotheses, laws, principles and assumptions; the Relationship of the course with other 

disciplines; Types of equations, the trajectory, speed and acceleration of movement; Basic 

health criteria of machine elements and their failures; the Theoretical basis and practical 

methods of calculation of deformable bodies and machine parts. 

 Discipline studies theoretical mechanics, the resistance of materials and machine parts. 

The study of the simplest form of movement of the material world, the movement of bodies and 

the interaction with each other is considered in theoretical mechanics. In the resistance of 

materials, based on the laws and provisions of theoretical mechanics and mathematics, as well 

as the results obtained in testing specific materials, it develops techniques and methods for 

calculating the strength, rigidity and stability. Calculations of machine parts are based on 

knowledge of the fundamentals of the resistance of materials - the science of the strength and 

rigidity of mechanical structures and methods for calculating them. 

As a result of the study the student must: 

1. to understand all basic concepts, axioms, hypotheses, laws, principles  

and assumptions; the relationship of the course with other special disciplines; types of 

equations, trajectory, speed and acceleration; the main criterion for the performance of machine 

parts and types of failures; theoretical foundations and practical methods of calculation of solid 

deformable bodies and machine parts; 

2. to determine the kinematic and geometric characteristics of the part  

machines';  

3. to select methods of research, design and construction of parts and  

components of machines;  

4. to apply research, design and construction methods  

machine parts and assemblies; apply theory calculations ; 

5. to demonstrirovat theoretical bases and practical methods of calculation  

solid deformable bodies and machine parts. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

физика, сызу, сызба геометрия және математика  

физика, черчение, начертательная геометрия  и математика.  

physics, technical drawing, descriptive geometry and mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

ауыл шаруашылығы машиналары, тракторлар мен автомобильдер, ауыл 

шаруашылығын автоматтандыру және механикаландыру, көтеру-транпорттық 

машиналар, кәсіпорындарды жобалау негіздері  

сельскохозяйственные машины, тракторы и автомобили, подъемно-транспортные 

машины, основы проектирования предприятий, механизация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства. 
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agricultural machinery, tractors and cars, hoisting-and-transport machines, Foundation 

design companies, mechanization and automation of agricultural production. 

 Мақсаты - бұл пәннің басты мақсаты өндірісте, халық шаруашылығында кеңінен 

таралған машина мен тетіктердің жалпы бөлшектерінің құрылымы мен есептеу жолдары 

және олардың құрылымын құру (конструирование) мәселелері карастырып үйретеді. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Машина бөлшектерінің 

құрылымы мен жұмыс істеуі, қолдану орны; Машина бөлшектерінің істен шығуы мен 

есептеу жолдары; Машина бөлшектері мен тораптарының құрылымын жасау, есептеу 

жолдарын автоматтандыру негіздері. 

Пән жалпы мақсаттағы машиналар мен тораптардың бөлшектерін жобалауды 

және есептеуді, машина бөлшектері мен тораптарының жұмысқа қабілеттілігінің негізгі 

критерийлерін және оларды таңдау және есептеу әдістемесін, пайдалану шарттары мен 

жұмысқа қабілеттіліктің қабылданған критерийлерін ескере отырып, механикалық 

жүйелерді жобалаудың типтік әдістерін, техникалық жүйелердің элементтерін есептеу 

және жобалау кезінде қазіргі заманғы әдістерді, ақпараттық технологиялар мен 

электрондық деректер қорын пайдаланып зерттеуге бағытталған. 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. негізгі ұғымдарды, аксиомаларды, гипотезаларды, заңдарды, принциптерді 

және жорамалдарды түсіну; курстың басқа арнайы пәндермен өзара байланысы; 

теңдеулер түрлері, траекториялар, қозғалыс жылдамдығы мен үдеуі; машина 

бөлшектерінің және олардың істен шығу түрлерінің жұмыс істеу қабілеттілігінің негізгі 

критерилері; қатты деформацияланатын денелер мен машина бөлшектерінің теориялық 

негіздері және тәжірибелік есептеу әдістері.; 

2. машина бөлшектерінің кинематикалық және геометриялық сипаттамаларын 

анықтау;   

3. машина бөлшектері мен тораптарын зерттеу, жобалау және құрастыру әдістерін 

қолдану; 

4. нақты бөлшектердің, тораптардың және машиналардың жұмыс жағдайын 

талдау және олар жауап беруі тиіс негізгі талаптарды негіздеу; 

5. нақты бөлшекті немесе торапты есептеудің ұтымды әдісін таңдау; 

6. берілген жүктемелер мен пайдалану шарттары кезінде механизмдердің типтік 

элементтерін және көлік-технологиялық машиналардың жинақтаушы бұйымдарын 

Анықтамалық әдебиет пен МЕМСТ-ты пайдалана отырып есептеу. 

7. қандай да бір бөлшектер үшін материалды таңдауды негіздеу; 

8. оңтайлы пішін мен бөлшектерді бекіту әдісін таңдау; 

9. бөлшектің негізгі өлшемдерін анықтау; 

10. бөлшектің дәлдік дәрежесін және беттің кедір-бұдырлығын орнату. 

 

Целью данной дисциплины заключается в овладении знаниями, умениями и 

определенными навыками, нужными для обеспечения инженерной и политехнической 

подготовки. В результате прохождения курса «Детали машин» студенты должны 

приобрести знания о законах покоя и движения жидкостей и применении этих законов к 

решению некоторых техничсеких задач. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Все основные понятия, 

аксиомы, гипотезы, законы, принципы и допущения; Взаимосвязь курса с другими 

специальными дисциплинами; Виды уравнения, траекторию, скорость и ускорения 

движения; Основные критерий работоспособности детали машин и видов их отказов; 

Теоретические основы и практические методы расчета твердых деформируемых тел и 

детали машин; 

Дисциплина направлена на изучение проектирование и расчет деталей машин и 

узлов общего назначения, основных критериев работоспособности деталей и узлов 

  

    Машина бөлшектері 

        Детали машин 

        Machine parts 
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машин и методики их выбора и расчета, типовых методов проектирования механических 

систем с учетом условий эксплуатации и принятых критериев работоспособности, 

применение современных методов, информационных технологий и электронных баз 

данных при расчете и проектировании элементов технических систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать все основные понятия, аксиомы, гипотезы, законы, принципы и 

допущения; взаимосвязь курса с другими специальными дисциплинами; виды уравнения, 

траекторию, скорость и ускорения движения; основные критерий работоспособности 

детали машин и видов их отказов; теоретические основы и практические методы расчета 

твердых деформируемых тел и детали машин; 

2. определить кинематические и геометрические характеристики детали машин; 

выбрать методы исследования, проектирования и конструирования деталей и узлов 

машин;  

3. применять методы исследования, проектирования и конструирования деталей и 

узлов машин; применять расчеты теории ; 

4. анализировать условия работы конкретных деталей, узлов и машин и 

обосновать основные требования, которым должны они отвечать; 

5. выбирать рациональный метод расчета конкретной детали или узла; 

6. рассчитывать при заданных нагрузках и условиях эксплуатации типовые 

элементы механизмов и комплектующие изделия транспортно-технологических машин, 

используя справочную литературу и ГОСТы. 

7. обосновать выбор материала для той или иной детали; 

8. выбирать оптимальную форму и способ крепления детали; 

9. определить основные размеры детали; 

10. установить степень точности изготовления детали и шероховатость 

поверхности. 

 

 

The purpose of the discipline consists in mastering knowledge, abilities and specific 

skills necessary for the engineering and Polytechnic training. As a result of the course 

"Theoretical foundations of engineering" students must acquire the knowledge about the laws of 

rest and motion of fluids and the application of these laws to the solution of some technical 

problems. 

The course content includes the following topics: All the basic concepts, axioms, 

hypotheses, laws, principles and assumptions; the Relationship of the course with other special 

disciplines; Types of equations, the trajectory, speed and acceleration of movement; Basic 

health criteria of machine parts and their failures; the Theoretical bases and practical methods of 

calculation of solid deformable bodies and parts of machines; 

As a result of the study the student must: 

1. to animative basic concepts, axioms, hypotheses, laws, principles and assumptions; 

the relationship of the course with other disciplines; types of equations, the trajectory, speed and 

acceleration of movement; basic health criteria of machine elements and their failures; the 

theoretical basis and practical methods of calculation of deformable bodies and machine parts; 

2. to determine the kinematic and geometric characteristics of machine parts; choose 

methods of research, design and construction of machine parts and components;  

3. to apply research methods, design and construction of machine parts and 

components; apply theory calculations ; 

4. to analyze the working conditions of specific parts, assemblies and machines 

and justify the basic requirements that they must meet; 

5. to choose a rational method for calculating a particular part or Assembly; 

6. to  calculate at given loads and operating conditions typical elements of mechanisms 

and components of transport and technological machines, using reference literature and state 

Standards. 

7.  to justify the choice of material for a particular part; 

8. to choose the optimal shape and method of fastening parts; 

9. to determine the basic dimensions of the part; 
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10. to set the degree of accuracy of manufacturing parts and surface roughness. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

физика, сызу, сызба геометрия және математика  

физика, черчение, начертательная геометрия  и математика.  

physics, technical drawing, descriptive geometry and mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

ауыл шаруашылығы машиналары, тракторлар мен автомобильдер, ауыл 

шаруашылығын автоматтандыру және механикаландыру, көтеру-транпорттық 

машиналар, кәсіпорындарды жобалау негіздері  

сельскохозяйственные машины, тракторы и автомобили, подъемно-транспортные 

машины, основы проектирования предприятий, механизация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства. 

agricultural machinery, tractors and cars, hoisting-and-transport machines, Foundation 

design companies, mechanization and automation of agricultural production. 

 

Электротехника 

Электротехника 

Electrical engineering  

Пәнді оқыту мақсаттары: электротехника негіздерін, үш фазалы тізбек, 

тармақталған және тармақталмаған электр тізбектерін  оқу болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Күрмеу теориясының негізгі түсініктері. Энергич 

көзінің шындығы. Электрлі күрмеудің негізгі заңдары. Электр күрмеуінің баламалы 

өзгерістері. Кирхгоф заңының әдісі. Әлеуетті диаграмма. Қабаттасу әдісі. Өзара әдісі. 

Пән типтік электрондық тізбектердің негізгі қасиеттерімен сыртқы әсерлерге 

байланысты танысуға, білім алушылардың Электр тізбектерінің сұлбалық және 

математикалық модельдерін құрастырудың жалпы әдістемесін меңгеруге, негізгі 

электртехникалық есептерді шешуде алгоритмдеудің заманауи әдістерін меңгеруге 

бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. электр және магниттік тізбектер үшін Электротехниканың негізгі заңдарын 

түсіну; 

2.  қарапайым электр және Электронды схемаларды құру; 

3. электр және магниттік тізбектерді талдау және есептеу; 

4. электр машиналарының жұмыс істеу принциптері және оларды қолдану туралы 

түсінікке ие болу; 

5. қарапайым технологиялық процестердің ФСА жобалау;  

6.  технологиялық процестерді автоматтандырудың типтік сұлбаларын ФСА оқу. 

7. технологиялық процестерді жобалау кезінде алынған білімді қолдану. 

 

Цели изучения дисциплины: является изучение основ электротехники, 

трехфазные цепи, разветвленные и не разветвленные электрические цепи. 

Краткое содержание дисциплины:  Основные понятия теории цепей. Идеализация 

источников энергии. Основные законы электрических цепей. Эквивалентные 

преобразования электрических цепей. Метод законов Кирхгофа. Потенциальная 

диаграмма. Метод наложения. Метод взаимности. 

Дисциплина направлена на ознакомление с основными свойствами типовых 

электронных цепей при характерных внешних воздействиях, освоение обучающимися 

общей методики построения схемных и математических моделей электрических цепей, 

изучение современных методов алгоритмизации решения основных электротехнических 

задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать основные законы электротехники для электрических и магнитных 

цепей; 

2. составлять простые электрические и электронные схемы; 

3.  выполнять анализ и расчет электрических и магнитных цепей; 
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4.иметь представление о принципах работы электрических машин и их 

применение; 

5.  проектировать ФСА простейших технологических процессов;  

6. читать ФСА типовых схем автоматизации технологических процессов. 

7. применять полученные знания при проектировании технологических 

процессов. 

 

Purposes of studies of discipline: The aim of the course is to study the fundamentals of 

electrical engineering.  

Course Description: Basic concepts of the theory of chains. Idealization of power 

sources. Fundamental laws of electric chains. Equivalent transformations of electric chains. 

Method of laws of Kirchhoff. Potential chart. Imposing method. Reciprocity method. 

As a result of the study the student must: 

1. to understand the basic laws of electrical engineering for electrical and magnetic 

circuits; 

2.  to make simple electrical and electronic circuits; 

3.  to perform analysis and calculation of electrical and magnetic circuits; 

4. to have an idea of the principles of operation of electric machines and their 

application; 

5.  to design the FSA of the simplest technological processes;  

6. to read FSA standard schemes of automation of technological processes. 

7.  to apply the acquired knowledge in the design of technological processes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Физика, математика. 

Физика, математика.  

Physics, mathematics.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерінің технологиялық машиналары мен жабдықтары, 

технологиялық үрдістерді автоматтандыру 

Технологические машины и оборудование перерабатывающих производств, 

автоматизация технологических процессов. 

Technological machines and equipment processing, and process automation. 

 

      Жалпы элетрқауіпсіздік 

      Общая электробезопасность 

                General electrical safety 

    Пәннің мақсаты – студенттерді электроэнергетика жүйелерінде қолданылатын 

электрлік қондырғылар мен аспаптардың теориялық негіздерімен таныстырып, оларда 

жүріп жататын электромагниттік үрдістерді модельдеуге, талдауға және есептеуге үйрету 

нәтижесінде болашақ мамандардың электротехника саласы бойынша ғылыми 

көзқарастарының қалыптасып, жетілуіне мүмкіншілік тудыру, практикада кездесетін 

электротехникалық мәселелерді ғылыми тұрғыдан түсініп, дұрыс шешімдерін таба білуге 

дағдыландыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:Тармақталмаған және 

тармақталған электр тізбегі. Тұрақты токтың сызықты тізбектерінің элементтері, түрлері. 

Электр энергиясын пайдаланушылар мен электр көзін тасымалдаушылардың графикалық 

маңызының шарты мен параметрлері. Ом заңы. Тармақ, контур және түйін туралы 

түсінік. Тұтынушылардың тізбектей және параллель қосылуы. Кирхгоф заңдары. Электр 

тізбектері сұлбаларының эквиваленттік түрленуі. Кирхгоф заңдарының көмегімен 

бірнеше көзі бар тармақталмаған электр тізбегінің сарапталуы. Қуат баланстары. 

Орынбасу сұлбалары өткізгіш элементтерінің мағлұматы. 

Пән электротехниканың негіздерін, электр тогының және электромагниттік 

өрістердің әрекет етуін, қауіпті және зиянды фактор ретінде оларды ұсынудың 

ерекшеліктерін және оларды қорғау әдістерін зерттеуге бағытталған. Қоршаған ортаны 

қорғау талаптарына, персоналдың денсаулығын және өнеркәсіптік қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуге сәйкес электр жабдықтарын пайдалану, монтаждау және іске қосу, 
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қызмет көрсету және сынау, диагностикалау және мониторингі саласындағы өндірістік 

қызметке ерекше көңіл бөлінеді. Курс келесі бөлімдерден тұрады: «Электромагниттік 

өрістің негізгі түсініктері мен заңдары, электр және магниттік тізбектер», «Электр 

тізбектерінің теориясы негіздері», «Электр машиналарының жұмыс істеу принципі», 

«Электр қауіпсіздігінің негіздері».  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. пәннің теориялық негіздерін, электротехника мен электрониканың негізгі 

ұғымдарын түсіну; 

2. электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын қолдану, 

олардың жарамдылығын анықтау, Электр тогымен зақымданған кезде алғашқы 

медициналық көмек көрсету.  

3. электрқауіпсіздігі бойынша электр қондырғылары мен үй-жайлардың 

жіктелуін әзірлеу; электр тогының адам ағзасына әсері; 

4.   Электр қондырғыларын пайдалану кезінде электр қорғау құралдары мен 

сақтандыру құралдарын талдау;  

5. электр өлшеу қысқыштарымен, штангалармен, мегаомметрмен және өлшеу 

аспаптарымен пайдалану;  

6. электр тогымен зақымданған кезде дәрігерге дейінгі Алғашқы көмек көрсету 

дағдыларын демонтрациялау. 

 

Цель курса – изучение студентами электромагнитых полей и в результате этого 

управлять электронными инструментами на автоматизированных системах управления. 

Теоретическое объяснение закономерностей, процессов происходящей в электрических, 

электротехнических и электронных устройств. 

Содержания курса: Электрические цепи постоянного тока. Электрические цепи 

переменного однофазного и трехфазного синусоидального и тока. Магнитные цепи. 

Электрические цепи в режиме периодических негармонических воздействий 

вспомогательные, пассивные элементы электронных схем; трансформаторы; биполярные 

транзисторы, полевые транзисторы; тиристоры; усилители: усилители постоянного тока, 

усилители мощности; автогенераторы синусоидальных и импульсных колебаний; 

логические элементы; комбинационные логические устройства; Применение 

электротехнических устройств и электронных приборов. 

Дисциплина направлена на изучение основ электротехники, действия 

электрического тока и электромагнитных полей, особенностей их представления как 

опасного и вредного фактора и способах защиты от них. Особое внимание уделяется на 

производственную деятельность в сфере эксплуатации, монтажа и наладки, сервисного 

обслуживания и испытаний, диагностики и мониторинга электрического оборудования в 

соответствии соблюдениями требований защиты окружающей среды, обеспечения 

здоровья персонала и безопасности производства. Содержание курса включает 

следующие разделы: «Основные понятия и законы электромагнитного поля, 

электрических и магнитных цепей», «Основы теории электрических цепей», «Принцип 

действия электрических машин», «Основы электробезопасности».  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать теоретические основы предмета, основные понятия электротехники 

и электроники; 

2. применять средства защиты, используемые в электроустановках, определять их 

пригодность, оказывать первую медицинскую помощь при поражении электротоком.  

3. разрабатывать классификацию электроустановок и помещений по 

электробезопасности; действие электрического тока на организм человека; 

4.   анализировать электрозащитные средства и предохранительные 

приспособления при эксплуатации электроустановок;  

5. использовать электроизмерительными клещами, штангами, мегаомметром и 

измерительными приборами;  

6. демонастрировать навыками оказания первой доврачебной помощи при 

поражении электрическим током. 
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Aim of course - to the students the электромагнитые field and on the result of this field 

to automatize and management on the systems applicable electronic instruments in theoretical 

explanation. Conformities to law, processes what be going on in electric, electrical engineering 

and electronic devices. 

Tables of contents of course : the Electric chains of direct-current. Electric chains 

variable monophase and three-phase sinewave and current. Magnetic chains. Electric chains in 

the mode of periodic inharmonious influences auxiliary, passive elements of electronic charts; 

transformers; BPT, field transistors; thyristors; strengtheners: strengtheners of direct-current, 

power-amplifiers; ascillators of sinewave and impulsive vibrations; logical elements; 

combination logical devices;  

Discipline is aimed at studying the fundamentals of electrical engineering, the action of 

electric current and electromagnetic fields, the features of their presentation as a dangerous and 

harmful factor and methods of protection against them. Particular attention is paid to the 

production activities in the field of operation, installation and commissioning, service and 

testing, diagnostics and monitoring of electrical equipment in compliance with the requirements 

of environmental protection, ensuring the health of personnel and industrial safety. The course 

includes the following sections: "Basic concepts and laws of the electromagnetic field, electrical 

and magnetic circuits", "Fundamentals of the theory of electrical circuits", "Principle of 

operation of electrical machines", "Fundamentals of electrical safety."  

As a result of the study the student must:  

1. to understand the theoretical foundations of the subject, the basic concepts of 

electrical engineering and electronics; 

 

2. to apply the means of protection used in electrical installations, determine their 

suitability, provide first aid in case of electric shock.  

3. to develop a classification of electrical installations and premises for electrical 

safety; the effect of electric current on the human body; 

4.  to analyze electrical protective equipment and safety devices in the operation of 

electrical installations;  

5. to use electrical clamps, rods with a megger and measuring devices;  

6. to demonstrirovat skills of rendering first aid in cases of electric shock. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisite 

физика; жоғарғы математика; 

физика, высшая математика; 

physics, higher mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

электротехника және радиоэлектроника аппараттары мен қағидалары. 

электр энергиясын ауылшаруашылығында қолдану; 

автоматика және өндіріс процесстерін автоматтандыру; 

процессы и аппараты в электротехнике и радиоэлектронике; 

использовать электроэнергию в сельскохозяйственном производстве; 

автоматики и автоматизации производственных процессов. 

processes and vehicles are in the electrical engineering and radio electronics; 

to use electric power in an agricultural production; 

automation and automations of productive processes. 

 

Кәсіби шеберлік негізі  

Основы профессионального мастерства  

Foundations of professional mastery 

  Мақсаты - әрбір ұстаз үшін оқу–тәрбие процесін ұйымдастыруда мол 

білімділікті, ақылдылықты, дұрыс іскерліктер мен дағдыларды қолдануды қажет 

етеді. Жас ұрпақты оқытуда тиімді жағдайлар жасау, жаңа технологияларды ұтымды 

қолдана білу мұғлімге тікелей байланысты. Білім берудің ұлттық моделіне көшкен қазіргі 

оқу орындарында ойшыл, зерттеуші, өз ісіне қатып қалған жаттандылықтан аулақ, 

өмірлік қызметте 
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Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімді қосады: жоспары, психолог-педагогтік 

басқару  теорияларымен , педагогикалық шеберлікте. 

Пән кәсіби оқыту жүйесіндегі кәсіби шеберлік туралы негізгі ұғымдар мен 

терминдерді оқытуға, кәсіби даярлықтағы кәсіби шеберліктің негізгі принциптері мен 

функцияларымен танысуға және алған білімін педагогикалық процесті жобалауда 

қолдануға, білім беру процесінің субъектілерімен өзара іс-қимыл жасауға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. педагогикалық шеберліктің негізгі терминдерін, ұғымдарын, педагогикалық 

шеберліктің функциялары мен принциптерін түсіну. 

2.  оқушылардың кәсіби дайындық жүйесінде кәсіби шеберлігін қолдану. 

3. оқу үрдісінде педагогикалық және кәсіби шеберлікті талдау. 

4. практикалық жағдайда білімдерді қолдану, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі талдау 

дағдыларын дамыту және жіберілген қателіктер мен кемшіліктерді жою; 

5. педагогикалық жағдайларды талдау нәтижелерін ескере отырып, өндірістік 

оқыту процесінде білім алушыларға педагогикалық Ықпал етудің құралдары мен 

тәсілдерінің жаңа үйлесімін құру; 

6. білім алушылармен педагогикалық қарым-қатынасты ұйымдастыру және 

басқару 

осы процесс; 

7.  өзара әрекеттесуде вербалды және вербалды емес әдістерді қолдану білім 

алушылардың; 

          8.кәсіби өзін-өзі талдау жүргізу және өзін-өзі жетілдіру жолдарын табу және 

өзін-өзі жетілдіру. 

 

Цель – изучение основных понятий, термины основы профессионального 

мастерства в профессиональной подготовке, ознакомление основными принципами и 

функциями профессионального мастерства в профессиональной подготовке. Овладение 

базовыми знаниями по основным понятиям дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: понятие 

профессионального мастерства; принципы профессионального мастерства; функции 

педагогического мастерства в профессиональной подготовке учеников. 

Дисциплина направлена на изучение основных понятий и терминов о 

профессиональном мастерстве в системе профессионального обучения, ознакомление 

основными принципами и функциями профессионального мастерства в 

профессиональной подготовке и на использование полученных знания в проектировании 

педагогического процесса, построения взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

 1. понимать основные термины, понятия педагогического мастерства, функций и 

принципы педагогического мастерства в профессиональной подготовке учеников. 

2.  применять профессиональное мастерство в системе профессиональной 

подготовки учащихся. 

3. анализировать педагогического и профессионального мастерства в учебном 

процессе. 

4. оперировать знаниями в практической ситуации, развивать навыки 

самоконтроля, самоанализа и устранять допущенные ошибки и недочеты; 

5. создавать новые сочетания средств и способов педагогического воздействия на 

обучающихся в процессе производственного обучения с учетом результатов анализа 

педагогических ситуаций; 

6. организовывать педагогическое взаимодействие с обучающимися и управлять 

этим процессом; 

7.  использовать вербальные и невербальные способы при взаимодействии 

собучающимися; 

8.проводить профессиональный самоанализ и находить пути самообразования 

исамосовершенствования. 
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Aim – learning the basic concepts, terms, basics of professional skills in training, 

familiarization of the predominant principles and functions of professional skills training. The 

acquisition of basic knowledge on basic concepts of the discipline. 

The course content includes the following topics: the concept of professional skills; 

principles of professional skills; functions of pedagogical skills in the training of students. 

As a result of the study the student must; 

 1. to understand the basic terms, concepts of pedagogical skills, functions and 

principles of pedagogical skills in the training of students. 

2.  to apply professional skills in the system of vocational training of students. 

3. to analyze pedagogical and professional skills in the educational process. 

4. to operate with knowledge in a practical situation, develop skills of self-control, self-

analysis and eliminate mistakes and shortcomings; 

5. to create new combinations of means and methods of pedagogical influence on 

students in the process of industrial training, taking into account the results of the analysis of 

pedagogical situations; 

6. to organize pedagogical interaction with students and manage this process; 

7.  to use verbal and nonverbal methods when interacting with studying; 

             8.to conduct professional self-analysis and find ways of self-education and self-

improvements. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Мамандыққа кіріспе,  Педагогтың шығармашылық өсуі, шеберлік пен шабыт. 

Введение в профессию, рост творческого мастерства учителя и вдохновения  

Introduction to the profession , the growth of the creative skill of the teacher and 

inspiration 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

гуманистік бағыттылық, оқушыларды кәсіби дайындаудағы кәсіби шеберлік. 

гуманистическая направленность, основы профессионального мастерства в 

системе профессиональной подготовки школьников. 

the humanistic orientation, the basics of professional skills in the system of professional 

training of students. 

 

Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі 

Методика преподавания изобразительного искусства 

Methods of teaching fine arts 

Курстың мақсаты - жалпы білім беретін мекемелерде бейнелеу өнерін оқыту үшін 

қажетті кәсіби білім мен дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: бейнелеу өнері пәні ретінде жалпы білім беретін мектепте 

бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі; бейнелеу өнері сабақтарын жоспарлау; бейнелеу өнері 

сабақтарын өткізу әдістемесі; бейнелеу өнері мұғалімінің бағалау қызметі; бейнелеу өнері 

сабақтарын бақылау және талдау; бейнелеу өнері мұғалімдерінің оқу құжаттамасы. 

Пән бейнелеу өнері аркылы сабақта, кластан тыс жүмыстарда оқыту мен 

тәрбиелеудің ғылыми-теориялық негіздерін және оқыту әдіс-тәсілдерін ашуға, бейнелеу 

өнері негіздері мен түрлерін жөне жоспарларын құрып үйретуге; сурет, кескіндеме, 

композициядан бейнелеу біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға; -сабақ өткізуге 

пайдаланылатын көрнекіліктер, дидакгикалык материалдар және тағы баска көмекші 

құралдарды жасауға үйретуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. педагогикалық ғылым мен тәжірибенің даму тарихында бейнелеу өнеріне 

оқытуды ұйымдастырудың әртүрлі тәсілдерін түсіну;  

2. сурет салу және тәрбиелеу бойынша білімді, іскерлікті және дағдыларды 

қалыптастырудың әдістемелік негізделген педагогикалық процесін ұйымдастыру; 

3. техникалық құралдар мен компьютерлік жабдықтарды пайдалану; 

4. оқыту әдістерін, формалары мен құралдарын таңдау бейнелеу өнері сабақтары; 

5. оқыту мен тәрбиелеудің оңтайлы тәсілдерін таңдау, 

6. оқушылардың тиімді оқу қызметін, белсенділігін, шығармашылық дербестігін, 

танымдық қызығушылығын қамтамасыз ету; 
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7. өз жұмысы мен балалар жұмысының идеясын, шығармашылық ойларын іске 

асыру; 

8. әр түрлі композицияларды құру, композицияларды ескеру.  

 

Цель курса заключается в формировании профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных 

учреждениях. 

Содержания курса: Методика преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе как предмет изучения; Содержание современных программ 

обучения изобразительному искусству на уроках в общеобразовательных учреждениях; 

Планирование уроков по изобразительному искусству; Методика проведения уроков 

изобразительного искусства; Оценочная деятельность учителя изобразительного 

искусства; Наблюдение и анализ уроков изобразительного искусства; Учебная 

документация учителя изобразительного искусства. 

Дисциплина направлена на формирование научно-теоретические основы 

обучения и воспитания на уроках изобразительного искусства, вне класса и приемы 

обучения, уметь: составлять основы и виды изобразительного искусства и планы; 

формировать умения и навыки рисования, живописи, композиции; научить создавать 

наглядные пособия, дидактические материалы и другие вспомогательные средства, 

используемые для проведения занятий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать различные подходы к организации обучения изобразительному 

искусству в истории развития педагогической науки и практики;  

2. организовывать методически обоснованный педагогический процесс 

формирования знаний, умений и навыков по рисованию и воспитанию; 

3. пользоваться техническими средствами и компьютерными; 

4. выбирать методы, формы и средства обучения для конкретных  

уроков ИЗО; 

5. отбирать оптимальные приемы обучения и воспитания,  

6. обеспечивающие эффективную учебную деятельность, активность, творческую 

самостоятельность, познавательный интерес учащихся; 

7. воплотить идею, творческий замысел собственной работы и работы детей. 

 

The aim of the course is to develop professional knowledge and skills necessary for the 

teaching of fine arts in educational institutions. 

Course content: Methods of teaching art in a secondary school as a subject of study; the 

Contents of modern teaching fine art lessons in secondary schools; lesson Planning in visual art; 

Methodology of teaching of fine art; assessment activities teachers of fine art; Observation and 

analysis of visual art lessons; Training documentation for teachers of the fine arts. 

The discipline is aimed at the formation of scientific and theoretical foundations of 

training and education in the classroom of fine arts, out of class and teaching methods, to be 

able to: make the basics and types of fine arts and plans; to form the skills of drawing, painting, 

composition; to teach how to create visual AIDS, didactic materials and other AIDS used for. 

Аs a result of studying the discipline the student will: 

1. to understand different approaches to the organization of fine arts education in the 

history of pedagogical science and practice;  

2. to organize methodically grounded pedagogical process of formation of knowledge, 

abilities and skills in drawing and education; 

3. to use technical means and computer; 

4. to choose methods, forms and means of training for specific  

lessons FROM; 

5. toselect the best methods of training and education, 

6. to providing effective educational activity, activity, creative independence, cognitive 

interest of students; 

7. to embody the idea, the creative idea of their own work and the work of children. 
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Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites  
педагогика және психология, сурет, кескіндеме 

педагогики и психологии, рисунок, живопись 

pedagogy and psychology, figure painting 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

мамандық пайда болу тарихы.пәндер., Өнер тарихы мен теориясы, мәдениеттану, 

өнер, экономика, дінтану 

История возникновения спец.дисциплин., История и теория искусств, 

культурология, искусства, экономика, религиоведение. 

History of spec.disciplines'., History and theory of arts, cultural studies, arts, 

Economics, religious studies 

 

Мақсаты: кәсіптік білім беру жүйесінде  студенттердің кәсіпкерлік қызметке 

даярлығын қамтамасыз ету. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдер қосады:кәспорын экономикасы, кәсіптік 

педагогика, педагогикалық, кәсіптік шеберлік негіздері, педагогикалық менеджмент 

негіздері және т.б. 

Пән болашақ кәсіпкерлік қызметке дайындығын қалыптастыруда олардың жұмыс 

берушімен, әріптестерімен және әр түрлі деңгейдегі қызметкерлермен қарым-қатынас 

орнату, бірігіп жұмыс жасау, шешім қабылдау, ұйымдастыру қабілеттерін дамыту 

бағытында жұмыс жасау қажет. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1.кәсіпкерлік негіздерін түсіну; кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың 

экономикалық, әлеуметтік және құқықтық шарттарын; кәсіпкерлік қызметтің 

ерекшеліктері мен түрлерін; кәсіптік білім беру жүйесіндегі педагогикалық 

менеджменттің құрылымы мен мазмұнын; педагогикалық менеджменттің принциптерін, 

функциялары мен әдістерін; жүйелік тәсіл негізінде білім беру мекемелері 

басшыларының басқарушылық қызметін ғылыми ұйымдастыру, басқару шешімдерін 

қабылдау процесі мен технологиясы; білім беру жүйесін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз 

ету; педагогикалық маркетинг-жоспарлау құралы ретінде; 

2. білім беру жүйесінде кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру бойынша дербес 

шешім қабылдау; білім беру мекемесінің қызметін белгіленген мақсаттарға бағыттау; 

білім беру мекемесінің жұмысын жоспарлау, ұйымдастыру және оның орындалу сапасын 

талдау; басқарушылық шешімдерді тиімді қабылдау; кәсіби білім беру жүйесі 

қызметкерлерінің озық педагогикалық, ғылыми, ұйымдастырушылық және 

басқарушылық тәжірибесін жинақтау және енгізу. 

3. студенттердің ғылыми-педагогикалық, басқарушылық ойлауын қалыптастыру; 

кәсіптік білім беру жүйесінде басқарушылық міндеттерді шешуде олардың 

шығармашылық бастамасы мен бастауын дамытуға ықпал ету. 

4. жұмыс берушілермен, бірлескен жұмыс бойынша серіктестермен, әртүрлі 

деңгейдегі лауазымды тұлғалармен байланыс орнату үшін іскерлік өзара іс-қимыл 

этикасын және коммерциялық қарым-қатынастар ауқымын талдау. 

5. адамның моральдық-ерік қасиеттері көрінетін жаңа іс-әрекет тәжірибесін 

әзірлеу. 

 

Цель – изучение процесса предпринимательства; экономические, социальные и 

правовые условия предпринимательской деятельности; организации и развитие 

собственного дела. Овладение базовыми знаниями по основным понятиям дисциплины. 

Содержание курса включает следующие разделы: История становления 

предпринимательства. Процесс предпринимательства. Экономические, социальные и 

правовые условия предпринимательской деятельности. Организация и развитие 

собственного дела. Разработка технико-экономического обоснования и бизнес плана. 

Среда маркетинга образовательных услуг. Маркетинговые коммуникации в оброзовании. 

        Білім беру мекемелеріндегі кәсіпкерлік қызмет 

              Предпринимательская деятельность в образовательных учреждениях 

                     Business activities of educational institutions 
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Качество образовательных услуг. Техника рекламы. Стратегический маркетинг в 

оброзовании. 

Дисциплина направлена на изучение процесса предпринимательства; 

экономические, социальные и правовые условия предпринимательской деятельности; 

организации и развитие собственного дела. Овладение базовыми знаниями по основным 

понятиям дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать основы предпринимательства; экономические, социальные и 

правовые условия организации предпринимательской деятельности; особенности и виды 

предпринимательской деятельности; структуру и содержание педагогического 

менеджмента в системе профессионального образования; принципы, функции и методы 

педагогического менеджмента; научная организация управленческой деятельности 

руководителей образовательных учреждений на основе системного подхода, процессе и 

технологии принятия управленческих решений; научно-методическом обеспечении 

образовательной системы; педагогическом маркетинге как инструменте планирования; 

2. принимать самостоятельно решения по организации предпринимательской 

деятельности в системе образования; ориентировать деятельность образовательного 

учреждения на достижений обозначенных целей; планировать, организовывать работу 

образовательного учреждения и анализировать качество ее выполнения; рационально 

принимать управленческие решения; обобщать и внедрять передовой педагогический, 

научный, организационный и управленческий опыт работников системы 

профессионального образования. 

3. сформировать научно-педагогическое, управленческое мышление студентов; 

способствовать развитию у них инициативы и творческого начала в решении 

управленческих задач в системе профессионального образования. 

4. анализировать этику делового взаимодействия и диапазон коммерческих 

отношений, чтобы устанавливать контакты с работодателями, партнерами по совместной 

работе, с должностными лицами различного ранга. 

5. разрабатывать опыт новой деятельности, в которой проявляются  морально-

волевые свойства человека. 

 

The course content includes the following topics: the history of the formation of 

entrepreneurship. The process of entrepreneurship. Economic, social and legal conditions of 

entrepreneurial activity. Organization and development of own business. Development of 

feasibility studies and business plan. The environment of marketing of educational services. 

Marketing communications in the rising. The quality of educational services. Technique of 

advertising. Strategic marketing in the rising. 

As a result of studying the student should: 

1. to understand the basics of entrepreneurship; economic, social and legal environment 

of business; features and types of entrepreneurial activity; the structure and content of 

pedagogical management in vocational education; principles, functions and methods of 

pedagogical management; the scientific organization of administrative activity of heads of 

educational institutions on the basis of systematic approach, process and technology of decision 

making; scientific and methodical support of the educational system; pedagogical marketing as 

a planning tool; 

2. to make independent decisions on the organization of entrepreneurial activity in the 

education system; to Orient the activities of the educational institution to achieve the designated 

goals; to plan, organize the work of the educational institution and analyze the quality of its 

implementation; to make rational management decisions; to generalize and implement advanced 

pedagogical, scientific, organizational and managerial experience of employees of the 

vocational education system. 

3. to form scientific-pedagogical, managerial thinking of students; to promote the 

development of their initiative and creativity in solving management problems in the system of 

professional education. 
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4. to analyze the ethics of business interaction and the range of commercial relations in 

order to establish contacts with employers, partners in joint work, with officials of various 

ranks. 

5. to develop experience of new activity in which moral and volitional properties of the 

person are shown. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

кәсіби білім беру жүйесіндегі педагогикалық инноватика, өндірістік оқыту 

әдістемесі, өндіріс негіздері, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау  

педагогической инноватика в системе профессионального образования, методика 

производственного обучения, основы производства, охрана труда и окружающей среды 

pedagogical innovation in the system of professional education, methods of industrial 

training, the basics of production, labor protection and environment. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

қазіргі заманғы оқыту технологиялары, педагогикалық менеджмент  

современные образовательные технологии, педагогический менеджмент 

modern educational technologies, pedagogical management. 

 

  Оқушылардың жобалық жұмыстарын ұйымдастыру 

  Организация проектной деятельности школьников 

  Organization of project activities of schoolchildren 

Пәнді игерудің мақсаты-оқу үрдісінде жобалық қызметті ұйымдастырудың Білім 

және білік жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: жобалық қызметке қойылатын заманауи талаптар.  Жобалық 

қызметтің ерекшелігі.  Жобалардың түрлері.  Жобалық қызметті ұйымдастыру шарттары. 

Жобалық қызметті ұйымдастыру кезеңдері. Жобалау құралдары мен тәсілдері.  

Нәтижелерді бағалау және талдау. Сабақта жобалау қызметі. Сабақтан тыс қызметте 

жобалау. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. жобалау жұмыстарын ұйымдастырудың қазіргі талаптары мен шарттарын 

түсіну қызметті құру; 

2. жобалық қызметті басқарудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану 

педагогикалық қолдауды жүзеге асыра отырып, білім беру;  

3. түрлі конкурстарға жобаларды әзірлеу; 

4. сәйкес дамытушылық білім берудің өз идеяларын генерациялау мемлекеттік 

білім беру стандарттарына; 

5. білім алушылардың жобалау-зерттеу қызметін ұйымдастыру; білім 

алушылардың жобалау-зерттеу қызметін ұйымдастыру және жобалау тәсілдері мен 

құралдары 

6 білім алушылардың жобалық қызметінің нәтижелерін бағалау 

 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний и умений 

организации проектной деятельности в учебном процессе. 

Содержание дисциплины: Современные требования к проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности.  Виды проектов.  Условия организации проектной 

деятельности. Этапы организации проектной деятельности. Средства и способы 

проектирования.  Оценка и анализ результатов. Проектная деятельность на уроке. 

Проектирование во внеурочной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать современные требования и условия организации проектной 

деятельности в образовании; 

2. применять современные методы руководства проектной деятельностью 

обучающихся в образовательной среде, осуществляя необходимую педагогическую 

поддержку;  

3. разрабатывать проекты на различные конкурсы; 

4. генерировать собственные идеи развивающего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 
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5. организовывать проектно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

навыками способами и средствами проектирования и организации  проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 

6. оценивать результаты проектной деятельности обучающихся 

 

The purpose of the discipline-the formation of a system of knowledge and skills of the 

organization of project activities in the educational process. 

Content of discipline: Modern requirements for project activities.  Specifics of project 

activity.  Type of project.  Conditions for the organization of project activities. Stages of 

organization of project activities. Means and methods of design.  Evaluation and analysis of 

results. Project activities in the classroom. Designing in extracurricular activities. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. understand the current requirements and conditions of the organization of the project  

activities in education; 

2. apply modern methods of project management students in the educational 

environment, providing the necessary pedagogical support;  

3. develop projects for various competitions; 

4. generate your own ideas of developmental education in accordance with  

state educational standard; 

5. organize design and research activities of students; 

6. skills methods and means of design and organization of design and research 

activities of students. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

педагогика 

педагогика 

pedagogy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

қазіргі білім беру технологиялары, кәсіптік оқыту әдістемесі, өндірістік оқыту 

әдістемесі 

современные образовательные технологии, методика профессионального 

обучения, методика производственного обучения 

modern educational technologies, methods of professional training, methods of 

industrial training 

 

Өндірістік оқыту шеберінің тәрбиелік қызметі 

Воспитательная деятельность мастера производственного обучения  

Educational activity of trainers 

Курстың мақсаты кәсіптік білім беруде педагогтың ғылыми әдістемелік 

дайындығын қалыптастыру болып табылады.  

Мазмұны: Кәсіби оқуда педагог қызметінің құрылымы. Кәсібиоқудың қазіргі 

формасы, әдістері және амалы. Кәсібиоқудың принциптері. Тәрбиелік қызмет. Біліктілігі 

жоғары дәрежелі педагог мамандарды дайындауда белсенді әдістерді оқыту. 

Магистранттардың дербес жұмыстарын ұйымдастыру.Жоғары оқу орнында 

педагогиканың негізін бақылау. Кәсібиоқуда оқудан тыс  қызметті басшылыққа алу. TQM 

жүйесі. Кәсіби оқуда педагогтардың кәсіби құзыреттілігі.Тәрбие кәсіби педагог ретінде 

қалыптасу үрдісі.Педагогикалық шебер оқыту. 

Пәндер тәрбиелік іс-әрекетті ұйымдастыру және жоспарлау бойынша 

практикалық дағдылар мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1 кәсіптік білім беруде оқыту процесінің ерекшеліктерін түсіну. 

2.заманауи білім беру жетістіктерін, заманауи ғылыми зерттеулерді және сұрақтар 

мен үрдістерді әзірлеуді қолдану. 

3. өндірістік оқыту бойынша құжаттардың, оқу бағдарламалары мен оқу 

құралдарының мазмұнын талдау. 

4. өндірістік оқытудың тиімді түрлерін, әдістері мен құралдарын таңдау.  

5. кәсіби білім беру жүйесінде педагогикалық міндеттерді шешуде 
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шығармашылық бастаманың дамуына ықпал ету. 

 

Цель  курса  сформировать у  обучающихся необходмые практические умения и 

навыки по организации и планированию своей педагогической деятельности с 

применением различных методов обучения.   

Содержание: Актуальные проблемы профессиональной педагогики. Структура 

профессионального образования учителей. Современная форма профессионального 

обучения, методы и инструменты.Принципы обучения. Образовательные услуги. 

Методика организации занятий по формированию профессиональных знаний, умений, 

навыков учащихся. Основные требования к организации занятий производственного 

обучения. Воспитательная деятельность мастера. Внеклассные мероприятия. Система 

TQM. Основные пути и способы активизации учащихся на уроках производственного 

обучения. 

Дисциплины направлена на формирование практических умений и навыков по 

организации и планированию воспитательной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать особенности процесса обучения в профессиональном образовании. 

2. применять достижения  современного образования, современные научные 

исследования и разработоки вопросов и тенденций. 

3. анализировать содержания документов, учебных программ и учебных пособий  

по производственному обучению. 

4. выбирать эффективные формы, методы и средства производственного 

обучения.  

5. способствовать развитию инициативы творческого начала в решении 

педагогических задач в системе профессионального обчения. 

 

The aim of the course to form students' neobhodmye practical skills in organizing and 

planning their teaching activities using a variety of teaching methods.  

Contents: Actual problems of professional education. The structure of the professional 

education of teachers. The modern form of vocational training, training methods and 

instrumenty. Printsipy. Educational services. Technique of the organization of employment on 

formation of professional knowledge, skills, skills of students. Basic requirements for the 

organization of employment of industrial training. Master Educational activities. Extracurricular 

activities. TQM system. Basic ways and means of activating the students on the lessons of 

industrial training.  

As a result of the study the student must: 

1. to understand the peculiarities of the learning process in vocational education. 

2. to apply the achievements of modern education, modern research and development 

issues and trends. 

3. to analyze the content of documents, training programs and manuals on industrial 

training. 

4.to choose effective forms, methods and means of industrial training.  

5. to promote the development of creative initiatives in solving pedagogical problems in 

the system of professional education. 

The discipline is aimed at the formation of practical skills in the organization and 

planning of educational activities. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

кәсіби білім беру жүйесіндегі педагогикалық инноватика, өндірістік оқыту 

әдістемесі, өндіріс негіздері, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау  

педагогической инноватика в системе профессионального образования, методика 

производственного обучения, основы производства, охрана труда и окружающей среды 

pedagogical innovation in the system of professional education, methods of industrial 

training, the basics of production, labor protection and environment. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

қазіргі заманғы оқыту технологиялары, педагогикалық менеджмент  

современные образовательные технологии, педагогический менеджмент 
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modern educational technologies, pedagogical management. 

 

3D модельдеу және прототиптеу 

3D моделирование и прототипирование 

3D modeling and prototyping 

Курстың мақсаты: үш өлшемді компьютерлік модельдеу ортасының базалық 

мүмкіндіктерін меңгеру есебінен балалардың конструкторлық қабілеттерін дамыту және 

кеңістіктік түсініктерді қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: 3-D баспаның негізгі технологиялары, OpenSCAD-

дағы бірінші модель, 3D принтерде модельді Басып шығару, күрделі нысандарды 

моделдеу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. 3D жүйелердегі жобалау технологиясының элементтерін түсіну;  

2. зерттеу және шығармашылық жобаларды іске асыру кезінде білім мен 

іскерлікті қолдану;  

3. информатика және компьютерлік 3D жобалау түсініктері мен терминдерін 

меңгеру; 

4. зерттеу жоспарын құру және 3D үлгісімен зерттеу дағдыларын пайдалану; 

5. жобаны іске асыру барысында өз бетінше іздеу есебінен алынған білімді 

пайдалану; 

6. 3D модельдеу ортасында қарапайым сызбаларды құру бойынша негізгі 

дағдыларды жасау; 

7. 3D модельдеу бағдарламаларын пайдалана отырып, ақпаратпен жұмыс істеудің 

негізгі жалпылама әдістерін көрсету. 

    

Цель курса: развитие конструкторских способностей детей и формирование 

пространственного представления за счет освоения базовых возможностей среды 

трехмерного компьютерного моделирования. 

Содержание курса: Основные технологии 3-D печати, Первая модель в 

OpenSCAD, Печать модели на 3D принтере, Моделирование сложных объектов. 

   В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать элементы технологии проектирования в 3D системах; 

2. применять знания и умения при реализации исследовательских и творческих 

проектов;  

3. владеть понятиями и терминами информатики и компьютерного 3D 

проектирования; 

4. составлять план исследования и использовать навыки проведения 

исследования с 3D моделью; 

5. использовать знания, полученные за счет самостоятельного поиска в процессе 

реализации проекта; 

6. генерировать основными навыками по построению простейших чертежей в 

среде 3D моделирования; 

7. демонстрировать основные обобщенные методы работы с информацией с 

использованием программ 3D моделирования. 

 

The purpose of the course: the development of design abilities of children and the 

formation of spatial representation by mastering the basic capabilities of the environment of 

three-dimensional computer modeling. 

Course content: Basic technologies of 3-D printing, the First model in OpenSCAD, 

model Printing on a 3D printer, Modeling of complex objects. 

   As a result of studying the discipline the student will: 

1. to understand design technology elements in 3D systems  

2. to apply knowledge and skills in the implementation of research and creative 

projects;  

3. to master the concepts and terms of computer science and 3D computer design:  

4. to make a research plan and use research skills with 3D model: 
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5. to use the knowledge gained through self-search in the process of project 

implementation; 

6. to generate basic skills to build the simplest drawings in a 3D modeling 

environment: 

7. to demonstrate basic generalized methods of working with information using 3D 

modeling programs. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

информатика, бағдарламалау, заманауи технологиялар 

информатика, программирование, современные технологий 

computer science, programming, modern technologies 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

3D модельдеу және прототиптеу құралдары 

Средства 3D моделирование и прототипирования 

3D modeling and prototyping tools 

 

Стандартизация және метрология  

Стандартизация и метрология  

Standardization and Metrology 

Пәннің мақсаты - негізгі ұстанымдар мен ұстанымдар туралы білімді 

қалыптастыру; Қазақстан Республикасында стандарттау және сертификаттау, сәйкестікті 

растау бағыттары, ережелер мен нормативтік актілер; өнімдер мен қызметтердің 

сәйкестігін растау тәртібі, ғылыми-техникалық қамтамасыз ету; стандарттау және 

сертификаттау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Стандарттау мен ғылымның пайда болу тарихы. 

Негізгі ережелер: мемлекеттік стандарттау жүйесі. Жалпы техникалық және 

интербелсенді кешендер, сәндік-әдістемелік стандарттар, Стандарттаудың ғылыми-

әдістемелік негіздері, Әдістері стандарттау. Сапа көрсеткіштері мен оның элементтерін 

стандарттау. Құрылым және негізгі ережелер. ҚР сертификаттау саласындағы заңнамасы. 

Қазақстан Республикасының сәйкестігін растау жүйесі туралы ереже. Сертификаттау 

саласы. Пәндерді оқудың негізгі міндеттері:  заманауи стандарттарды, стандарттаудың 

негізгі мақсаттары мен міндеттерін жан-жақты зерделеу;  стандарттау саласындағы 

негізгі ұғымдар мен терминдер: стандарттау, стандарт;  ұлттық стандарттау;  

халықаралық стандарттау;  кешенді стандарттау;  Стандарттауды дамыту тарихы. 

Пән Қазақстан Республикасында стандарттау мен метрологияның негізгі 

қағидалары мен ережелері, сәйкестікті растау саласы, өнімдер мен қызметтердің 

сәйкестігін растауды жүргізудің ережелері мен тәртібі, стандарттау мен метрологияны 

ғылыми-техникалық қамтамасыз ету туралы білімді қалыптастыруға, сондай-ақ өнім 

сапасын және технологиялық процестерді қамтамасыз ету бойынша міндеттерді шешуге 

бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. стандарттау, метрология, сертификаттау, өнімнің қауіпсіздігінің санитарлық-

гигиеналық талаптарын, ауыл шаруашылығы өнімдерінің тұтынушылық талаптары мен 

сапалық сипаттамаларын, азық-түлік ауыл шаруашылығы шикізаты мен тамақ 

өнімдерінің сәйкестігін бағалау ережелерін, зерттеу әдістерінің жіктелуі мен мәнін 

түсіну.; 

2. техникалық регламенттерді, стандарттарды және басқа да НҚ қолдану, 

зерттеулердің негізгі әдістерін қолдану және эксперименттер нәтижелерін статистикалық 

өңдеуді жүргізу, биохимиялық көрсеткіштерді ескере отырып, ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бағалау, оның сатуға, сақтауға және өңдеуге 

жарамдылығын анықтау, өнім сапасы мәселелері бойынша ақпаратты жүйелеу және 

жалпылау; 

3.  арнайы тауартану терминологиясын; ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасын 

бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін; заманауи білім беру технологияларын пайдалана 

отырып, жаңа білімді өз бетінше меңгеру дағдыларын; ғылыми пікірталастарға қатысу 

дағдыларын меңгеру. 
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4. ұлттық стандарттар мен сертификаттаудың ұлттық жүйелерін әзірлеу кезінде 

тиісті стандарттарды пайдалану, сызбалар мен техникалық құжаттаманы сауатты 

ресімдеу. 

5. стандарттау мен сертификаттауға қатысты негізгі ұғымдарды, терминдер мен 

анықтамаларды көрсету; 

6. өнімнің сапа деңгейінің көрсеткіштерін және оның сапасын басқару негіздерін 

синтездеу. 

 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний об основных 

принципах и положения стандартизации и сертификации в Республике Казахстан, 

области подтверждения соответсвия, правилах и порядке проведения подтверждения 

соответсвия продукции и услуг, научно-техническом обеспечении стандартизации и 

сертификации.  

Краткое содержания дисциплины: История возникновения стандартизации и 

науки. Основные положения государственной системы стандартизации. Межотраслевые 

комплексы общетехнических и орнагизационно-методических стандартов. Научно-

методические основы стандартизации. Методы стандартизации. Стандартизация 

показателей качества и его элементов. Структура и основные положения 

законодательства РК в области сертификации. Положение о системе подтверждения 

соответствия РК. Области применения сертфикации.  

Дисциплина направлена на формирование знаний об основных принципах и 

положения стандартизации и метрологии в Республике Казахстан, области 

подтверждения соответствия, правилах и порядке проведения подтверждения 

соответствия продукции и услуг, научно-техническом обеспечении стандартизации и 

метрологии, а также решение задач по обеспечению качества продукции и 

технологических процессов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать организационно-методические основы стандартизации, метрологии, 

сертификации, санитарно-гигиенические требования безопасности продукции, 

потребительские требования и качественные характеристики сельскохозяйственной 

продукции, правила оценки соответствия продовольственного сельскохозяйственного 

сырья и пищевых продуктов, классификацию и сущность методов исследований; 

2. пользоваться техническими регламентами, стандартами и другими НД, 

применять основные методы исследований и проводить статистическую обработку 

результатов экспериментов, оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной 

продукции с учетом биохимических показателей, определять ее пригодность к 

реализации, хранению и переработке, систематизировать и обобщать информацию по 

вопросам качества продукции; 

3. владеть специальной товароведной терминологией; современными методами 

оценки качества сельскохозяйственной продукции; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии; 

навыками участия в научных дискуссиях. 

4. использовать  соответствующие  стандарты при разработке – национальных 

стандартов и национальных систем сертификации,  грамотно оформлять чертежи и 

техническую документацию. 

5. демонстрировать основные понятия, термины и определения, относящиеся к 

стандартизации и сертификации; 

6. синтезировать показатели уровня качества продукции и основы управления ее 

качеством. 

 

 

The purpose of studying the discipline is the formation of knowledge about the basic 

principles and position standardization and certification in the Republic of Kazakhstan, areas of 

conformity assessment, rules and regulations the procedure for confirming conformity of 

products and services, scientific and technical support standardization and certification. 
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Course summary: The history of the emergence of standardization and science. Main 

provisions state standardization system. Interbranch complexes of general technical and 

ornamental and methodological standards. Scientific and methodological foundations of 

standardization. Methods standardization. Standardization of quality indicators and its elements. 

Structure and main provisions RK legislation in the field of certification. Regulations on the 

system of confirmation of compliance with the Republic of Kazakhstan. 

Scopes of certification.The main tasks of studying the discipline are: - In-depth study of 

modern standards, the main goals and objectives of standardization; basic concepts and terms in 

the field of standardization: standardization, standard;  national standardization;  international 

standardization;  complex standardization;  The history of the development of standardization. 

Studying the discipline prepares students to solve problems to ensure the quality of 

products and technological processes. The main objectives of the course is to study: in-depth 

study of modern standards, the main goals and objectives of standardization;  basic concepts and 

terms in the field of standardization: standardization, standard; national standardization;  

international standardization;  complex standardization;  The history of the development of 

standardization. 

Studying the discipline prepares students to solve problems to ensure the quality of 

products and technological processes. The main objectives of the course is to study:  The basics 

of standardization, metrology, conformity assessment, certification;  safety indicators and 

nomenclature of consumer properties of agricultural products;  requirements of TR and ND to 

the quality of crop and livestock products;  Fundamentals of quality management of agricultural 

products. 

As a result of studying the discipline the student must: 

1. to understand organizational and methodical bases of standardization, Metrology, 

certification, sanitary and hygienic requirements of safety of production, consumer requirements 

and qualitative characteristics of agricultural products, rules of conformity assessment of food 

agricultural raw materials and food products, classification and essence of research methods; 

2. to use technical regulations, standards and other ND, apply basic research methods 

and conduct statistical processing of experimental results, assess the quality and safety of 

agricultural products taking into account biochemical parameters, determine its suitability for 

sale, storage and processing, systematize and summarize information on product quality; 

3. to possess special commodity terminology; modern methods of assessing the quality 

of agricultural products; skills of self-mastery of new knowledge, using modern educational 

technologies; skills of participation in scientific discussions. 

4. to use appropriate standards in the development of national standards and national 

certification systems, competently draw up drawings and technical documentation. 

5. to demonstrate basic concepts, terms and definitions related to standardization and 

certification; 

6. to synthesize indicators of the level of product quality and the basis of its quality 

management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Математика, физика 

Математика, Физика 

Maths, physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 
Машина жасаудың техникалық негіздері 

Технические основы создания машин 

Technical basis for the creation of machines  

 

Мақсаты - қолданбалы механиканың негізгі түсініктерімен таныстыру және алған 

теориялық білімдері бойынша практикада есеп шығару дағдыларын қалыптастыру. 

Студенттер оқу барысында келесідегідей тақырыптармен таныс болады: статика; 

        Материалдар кедергісі 

        Сопротивление материалов 

        Strength of materials  



42 

 

жинақталушы күштер жүйесі; паралель күштер центрі; қатты дене нүктесінің 

кинетикасы; айналмалы қозғалыс динамикасы. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Қолданбалы механиканың негізгі 

теоремаларының тұжырымы және дәлелдері, нақты есептеріне олардың қолдана білу ; 

Сырықтар, пластиналар, арқалықтар үшін күштердің, кернеулердің және 

деформациялардың анықтамалары мен әдістері; Пән статикалық және динамикалық 

жүктемелер жағдайында өнімнің қажетті сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 

құрылымдық элементтердің беріктігіне, қатаңдығына және тұрақтылығына қарапайым 

және күрделі қарсылықпен инженерлік есептеулер саласында білім комплексін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. нақты есептерді шешу үшін Физиканың жалпы заңдарын қолдану;негізгі 

теоремаларды тұжырымдау және дәлелдеу, оларды нақты міндеттерге қолдана білу; 

Физикалық зерттеулерде қолданылатын негізгі әдістердің мәнін түсіну; физиканың 

заманауи мәселелері мен идеялары туралы кейбір түсініктерді білу; өзектер, пластиналар, 

арқалықтар үшін күштерді, кернеулер мен деформацияларды анықтау тәсілдері. 

2. негізгі физикалық құралдарды қолдану, алынған нәтижелерді өңдеу, талдау 

және бағалау; нақты есептерді шешу үшін Физиканың жалпы заңдарын қолдану; негізгі 

физикалық аспаптарды қолдану, алынған нәтижелерді өңдеу, талдау және бағалау; жұмыс 

кезінде анықтамалық және оқу әдебиеттерін пайдалану, қажетті ақпарат көздерін табу 

және олармен жұмыс істеу; әртүрлі деформациялар – қысу және қысу, көлденең иілу 

және күрделі кедергі кезінде, динамикалық жүктеме және бұралу кезінде өзекшелерді 

есептеу.; 

3. теориялық білімді практикалық мақсатта жоспарлау; теориялық білімді 

практикалық мақсаттарда пайдалану; физиканы инженерлік-техникалық, жаратылыстану-

ғылыми және басқа салаларда қолдану туралы түсінікке ие болу; ЭЕМ-де дайын 

бағдарламаларды пайдалана отырып, тапсырмаларды шешу дағдыларын меңгеру, сондай-

ақ қарапайым бағдарламаларды өзі құрастыруды және оларды ЭЕМ көмегімен шешуді 

үйрену, 

4. конструкция элементтерінің қарапайым және күрделі кедергісінің түрлерін 

талдау;  

5. конструкция элементтерінің есептік сұлбаларын таңдауда бағдарлануы; - өзекті 

жүйелер мен жұқа қабырғалы қабықшалардың беріктігіне, қаттылығына және 

тұрақтылығына есептер жүргізу; - инженерлік есептерді жүргізу үшін қажетті 

анықтамалық әдебиеттерді таңдау және пайдалану;  

6. жүргізілген зертханалық сынақтар нәтижелері бойынша материалдардың 

механикалық сипаттамаларын анықтау; - конструкция элементтерін жобалау және 

есептеу кезінде тиісті беріктілік теорияларын таңдау және қолдану;  

 7. қарапайым және күрделі қарсылық түрлері кезінде, сондай-ақ бұйымдарды 

жүктеудің циклдік және динамикалық сипаты жағдайында конструкция элементтерін 

есептеуді жүргізу. 

 

Целью данной дисциплины являетсяизучение основных понятий и определений 

прикладной механики, также формировать навыки применения теоретических знаний на 

практике по решению задач. В ходе изучения данной дисциплины студенты знакомятся 

следующими основными темами раздела: статика; система сходящихся сил; центр 

параллельных сил; кинетика точки твердого тела; динамика вращательного движения; 

кинематические характеристики механизмов. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: прикладная механика; 

статика; система сходящихся сил; центр параллельных сил; кинетика точки твердого 

тела; динамика вращательного движения;  полосы, пластины , балки силы, напряжения и 

деформации в определениях и методов; 

Дисциплина направлена на формирование комплекса знаний в области 

проведения инженерных расчётов при простом и сложном сопротивлении на прочность, 

жёсткость и устойчивость элементов конструкций, обеспечивающих требуемую 
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надёжность и безопасность работы изделий в условиях действия статических и 

динамических нагрузок. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. применять общие законы физики для решения конкретных задач;формулировки 

и доказательства основных теорем, уметь применять их к конкретным задачам; понимать 

сущность основных методов, применяемых в физических исследованиях; иметь 

некоторые представления о современных проблемах и идеях физики; способы 

определения усилий, напряжений и деформаций для стержней, пластин, балок и.т.д. 

2.  пользоваться основными физическими приборами, обрабатывать, 

анализировать и оценивать полученные результаты; применять общие законы физики для 

решения конкретных задач; пользоваться основными физическими приборами, 

обрабатывать, анализировать и оценивать полученные результаты; использовать при 

работе справочную и учебную литературу, находить необходимые источники 

информации и работать с ними; производить расчеты стержней при различных 

деформаций – ратяжении и сжатии, поперечном изгибе и сложном сопротивлении, при 

динамических нагрузках и кручении; 

3. планировать теоретических знаний в практических целях; использования 

теоретических знаний в практических целях; иметь представление о применениях физики 

в инженерно-технических, естественно-научных и в других областях; приобрести навыки 

решения задач с использованием готовых программ на ЭВМ, а также научиться самому 

составлять простейшие программы и решать их с помощью ЭВМ. 

4. анализировать виды простого и сложного сопротивления элементов 

конструкций;  

5. ориентироваться в выборе расчетных схем элементов конструкций; - проводить 

расчеты на прочность, жёсткость и устойчивость стержневых систем и тонкостенных 

оболочек; - подбирать и использовать справочную литературу, необходимую для 

проведения инженерных расчетов;  

6. определять механические характеристики материалов по результатам 

проведённых лабораторных испытаний; - выбирать и применять соответствующие теории 

прочности при проектировании и расчете элементов конструкций;  

 7. проводить расчеты элементов конструкций при простых и сложных видах 

сопротивления, а также в условиях циклического и динамического характера нагружения 

изделий.  

 

The aim - studying of the main concepts and definitions applied mechanics, also to form 

the skills of applying theoretical knowledge in practice by solving problems. In the course of 

studying of this discipline students will examine the following key topics section: statics; 

system of converging forces; center of parallel forces; kinetics point of a rigid body; dynamics 

of rotational motion; kinematic characteristics of mechanisms. 

The course content includes the following topics: applied mechanics; statics; system of 

converging forces; center of parallel forces; kinetics point of a rigid body; dynamics of 

rotational motion; strips, plates , beams of force, stress and strain definitions and methods; 

As a result of the study the student must: 

1. to apply the General laws of physics to solve specific problems; formulation and 

proof of basic theorems, be able to apply them to specific problems; understand the essence of 

the basic methods used in physical research; have some understanding of modern problems and 

ideas of physics; methods for determining the forces, stresses and strains for rods, plates, beams, 

etc. 

2. to use the basic physical devices, process, analyze and evaluate the results; apply the 

General laws of physics to solve specific problems; use the basic physical devices, process, 

analyze and evaluate the results; use reference and educational literature, find the necessary 

sources of information and work with them; perform calculations of rods under various strains-

tension and compression, transverse bending and complex resistance, dynamic loads and 

torsion; 

3. to plan theoretical knowledge for practical purposes; to use theoretical knowledge for 

practical purposes; to have an idea of the applications of physics in engineering, natural science 
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and other fields; to acquire the skills of solving problems using ready-made computer programs, 

as well as to learn how to make the simplest programs and solve them with the help of 

computers 

4. to analyze the types of simple and complex resistance of structural elements;  

5. to be guided in the choice of settlement schemes of elements of designs; - to carry out 

calculations on durability, rigidity and stability of rod systems and thin-walled covers; - to select 

and use the reference literature necessary for carrying out engineering calculations;  

6. to determine the mechanical characteristics of materials based on the results of 

laboratory tests; - select and apply the appropriate theory of strength in the design and 

calculation of structural elements;  

 7. to carry out calculations of structural elements at simple and complex types of 

resistance, as well as in conditions of cyclic and dynamic loading of products. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

физика, теориялық механика, математика 

физика, математика, теоретическая механика   

physics, mathematics, theoretical mechanics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Машина және механизмдер теориясы, Машина бөлшектері және негіздері. 

Теория машин и механизмов, Детали машин и основы. 

Theory of machines and mechanisms, machine Parts and basics. 

 

Оқушылардың бейімдеп оқытуын ұйымдастыру  

Организация профильного обучения школьников  

             Organization of schoolchildren’s special education 

Курстың мақсаты - студенттердің бейіндік оқытуға көшуін жоспарлау мен 

ұйымдастырудың негізгі мәселелері контекстінде оқушылардың бейіндері, оның 

ұйымдастырушылық - әдістемелік және психологиялық - педагогикалық аспектілері 

туралы түсініктерін қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының 

міндеттерін жүзеге асыру арнасында бейіндік оқыту, бейіндік оқытуды ұйымдастырудың 

халықаралық тәжірибесін талдау, бейіндік оқытудың мазмұны мен мәні, бейіндік 

оқытуды қалыптастыру моделінің сипаттамасы, Технологиялық білім беру жүйесінде 

оқушыларды бейіндеу, бейіндеуді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің 

диагностикалық әдістемелері және олардың сипаттамасы, бейіндік оқытуды 

ұйымдастыру (алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе материалдары бойынша).), 

мектепте педагогикалық жүйе ретінде бейіндік оқытуды ұйымдастыру моделі, бейіндік 

оқыту бағдарламаларын сараптау, оқу жоспарын моделдеу, бейіндік оқытуды оқытудың 

дәстүрлі және инновациялық әдістері және т. б. 

Пән мамандандырылған мектеп тәрбиесінің педагогикалық және психологиялық 

негіздерін көрсетеді; мамандандырылған мектепке арналған типтік оқу 

бағдарламаларының мазмұны мен құрылымының ерекшеліктерін сипаттайды. Пәнді 

оқып үйрену студенттерді оқытудың теориясы, ұғымдары мен технологиясына сүйенуге, 

мамандандырылған оқытуды ұйымдастыруда заманауи әдістер мен инновациялық 

технологияларды пайдалануға мүмкіндік береді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. бейіндік оқыту мазмұнындағы ұлттық және жалпы білім беретін  

компоненттердің органикалық қосылыстары мектеп оқушыларының бейіндік 

дайындығының маңыздылығын түсіну; 

2. оқушыларды бейінді оқытуды ұйымдастыру " пәнінің міндетті білім, білік, 

дағды мазмұны мен көлемін меңгеру»;  

3. пәндік оқыту міндеттерін іске асыруда "оқушыларды бейіндік оқытуды 

ұйымдастыру" пәнінің мүмкіндіктерін пайдалану;  

4. профильді таңдау рәсімін ұйымдастыруды жобалау және ғылыми негізде 

оқушының жеке жоспарын құрудағы педагогикалық іс-әрекеттердің өнімділігін 

кепілдендіретін жаңғырту.  

  5. педагогикалық диагностика әдістерін көрсету. 
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Целью курса является формирование у студентов представлений о профилизации 

школьников, ее организационно - методических и психолого- педагогических аспектах в 

контексте ключевых проблем планирования и организации перехода школы к 

профильному обучению.  

Содержание курса: введение в организацию профильного обучения школьников, 

профильное обучение в русле реализации задач государственных программ развития 

образования, анализ международного опыта организации профильного обучения, 

содержание и сущность профильного обучения, характеристика моделей формирования 

профильного обучения, профилизация школьников в системе технологического 

образования, диагностические методики психологопедагогического сопровождения 

профилизации и их характеристика, организация профильного обучения (по материалам 

передового педагогического опыта), модель организации профильного обучения в школе 

как педагогической системе, экспертиза программ профильного обучения, 

моделирование учебного плана, разработка, традиционные и инновационные методы 

обучения профильного обучения и т.д. 

Дисциплина раскрывает педагогические и психологические основы профильного 

обучения в школе; характеризует особенности содержания и структуры типовых учебных 

планов для профильного обучения в школе. Изучение дисциплины позволяет научить 

студентов опираться на теории, концепции и технологии обучения, использовать 

современные методики и инновационные технологии в организации профильного 

обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Понимать важности в профильной подготовке школьников органического 

соединения национального и общеобразовательного компонентов в содержании 

профильного обучения; 

2. владеть обязательным объемом и содержанием знаний, умений, навыков 

дисциплины «Организация профильного обучения школьников»;  

3. использовать возможностей дисциплины «Организация профильного обучения 

школьников» в реализации задач предметного обучения;  

4. проектировать организацию процедуры выбора профиля и воспроизводить 

гарантирующую продуктивность педагогических действий в построении 

индивидуального плана школьника на научной основе. 

5. демонстрировать методы педагогической диагностики. 

 

The aim of the course is the formation of students ' ideas about the profiling of students, 

its organizational, methodological and psychological and pedagogical aspects in the context of 

key problems of planning and organization of the transition of the school to specialized training. 

Course content: introduction to the organization of special education students, 

specialized education in line with the implementation of the tasks of state programs of education 

development, analysis of international experience of organization of profile training, the content 

and essence of education, characteristics of models of the formation of profile training, the 

specialization of students in the system of technological education, diagnostic methods of the 

psychological pedagogical support of profile and their characteristics, the organization of profile 

training (on materials of the pedagogical experience), model of organization of profile training 

in school as a pedagogical system, examination of profile training programs, modeling of the 

curriculum, development, traditional and innovative methods of profile training, etc. 

Discipline reveals the pedagogical and psychological foundations of specialized school 

education; characterizes the features of the content and structure of model curricula for 

specialized school education. Studying the discipline allows you to teach students to rely on the 

theory, concepts and technology of education, to use modern techniques and innovative 

technologies in the organization of specialized training. 

As a result of the study the student must: 

1. to understand the importance in professional training of students of organic 

compounds national and secondary components in the content of profile training; 
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2. to own the mandatory scope and content of the knowledge and skills of the discipline 

"the Organization of profile training of pupils»;  

3. to use the possibilities of the discipline "the Organization of profile training of 

pupils" to achieve the objectives of subject training;  

4. to engineering organization procedure, select a profile and play for guaranteeing the 

productivity of pedagogical action in building an individual plan of the student on a scientific 

basis. 

5. to demonstrate methods of pedagogical diagnostics. 

  Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Педагогика, психология және адами даму, Кәсіптік оқыту әдістемесі, Кәсіптік 

педагогика, Оқушылардың кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі заманғы оқыту 

технологиялары. 

Педагогика, психология и развитие человека, Методика профессионального 

обучения, Профессиональная педагогика, Современные технологии обучения в системе 

профессиональной подготовки школьников. 

Pedagogy, psychology and human development, Methods of vocational training, 

Professional pedagogy, Modern learning technologies in the system of vocational training of 

schoolchildren. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Кәсіптік білім беру жүйесінде педагогикалық басқару, педагогикалық, профилді-

диплом алдындағы тәжірибе өту кезінде, аспирантураны жазу 

Педагогический менеджмент в системе профессионального образования, при 

прохождении педагогической,  профильной – преддипломной практики, написании 

дипломного исследования 

Pedagogical management in the system of vocational education, during the passage of 

pedagogical, profile - pre-diploma practice, writing a graduate study 

 

 

Критериалды бағалау технологиялары 

Технологии критериального оценивания 

Technology based assessment 

Пәннің мақсаты критериалды бағалаудың технологиялық негіздері туралы білімді 

қалыптастыру және алған білімдерін мектеп және колледж оқушыларын оқыту мен 

тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық практикасында жүзеге асыру. 

Пәннің мазмұны: оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалаудың 

ғылыми - теориялық негіздері. Білім алушылардың оқу іс-әрекетін бағалаудың жалпы 

тәсілдері. Критериалды бағалау ұғымын және оның оқу-танымдық құзыреттілігін 

қалыптастырудағы рөлін анықтау . Критериалды бағалау технологиясының моделі. Білім 

алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалаудың технологиялық негіздері . 

Критериалды бағалау педагогикалық технология ретінде . Өлшемдерді жобалау: жалпы 

тәсілдер мен құралдар . Білім алушылардың жетістіктерін критериалды бағалауды 

ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері . Мектепке дейінгі жастағы 

балалардың жетістіктерін бағалау критерийлері мен рәсімдері . Бастауыш сынып 

оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі . Орта және жоғары буын 

оқушыларының оқу жетістіктерін бағалау критерийлері мен рәсімдері . Кәсіптік колледж 

оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі . Оқушылардың 

жетістіктерін бағалау Құралдары. Портфолио оқушылардың жетістіктерін бағалау құралы 

ретінде. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. оқушылардың оқу нәтижелерін бағалау бойынша мұғалімнің жұмыс мазмұнын 

сипаттау;  

2. нормативтік құжаттар мен бақылау объектілерінің талаптарын ескере отырып, 

жоспарланған нәтижелерді бағалаудың оңтайлы технологияларын таңдау;  

3. оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінің жас және жеке ерекшеліктерін 

ескере отырып, бағалау құралдары мен процедураларын қолдану; 
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 4. ары қарай оқу туралы шешім қабылдау үшін критериалды бағалауды қолдану;  

5. оқыту нәтижелерін жоспарлау, оқушыларды объективті бағалау үшін 

айдарларды әзірлеу және пайдалану; 

6. оқыту нәтижелерін бағалауды ұйымдастыру үшін заманауи АКТ құралдарын 

қолдану. 

 

Цель данной дисциплины заключается в формировании знаний о технологических 

основах критериального оценивания и умений реализовать полученные знания в 

психолого-педагогической практике обучения и воспитания учащихся школ и колледжей. 

Содержание курса: Научно - теоретические основы критериального оценивания 

учебных достижений учащихся. Общие подходы к оцениванию учебной деятельности 

обучающихся. Определение понятия критериального оценивания и его роли в  

формировании учебно-познавательной компетентности . Модель технологии 

критериального оценивания. Технологические основы критериального оценивания 

учебных достижений обучающихся . Критериальное оценивание как педагогическая 

технология . Проектирование критериев: общие подходы и инструменты . Психолого-

педагогические основы организации критериального оценивания достижений 

обучающихся . Критерии и процедуры оценивания достижений детей дошкольного 

возраста . Система критериального оценивания учебных достижений младших 

школьников . Критерии и процедуры оценивания учебных достижений учащихся 

среднего и старшего звена . Система критериального оценивания учебных достижений 

учащихся профессионального колледжа . Средства оценивания достижений учащихся. 

Портфолио как средство оценивания достижений учащихся 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. описывать содержание работы учителя по оцениванию результатов обучения 

учащихся;  

2. выбирать оптимальные технологии оценивания планируемых результатов, 

учитывая требования нормативных документов и объектов контроля;  

3. применять инструменты и процедуры оценивания с учетом возрасных и 

индивидуальных особенностей учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 4. использовать критериальное оценивание для принятия решений о дальнейшем 

обучении;  

5. планировать результаты обучения, разрабатывать и использовать рубрикаторы, 

для объективного оценивания учащихся; 

6. применять современные ИКТ средства для организации оценивания 

результатов обучения. 

 

The purpose of this discipline is to form knowledge about the technological foundations 

of criteria-based assessment and the ability to implement this knowledge in the psychological 

and pedagogical practice of training and education of students of schools and colleges. 

Course content: Scientific and theoretical basis of criteria-based assessment of 

educational achievements of students. General approaches to the evaluation of educational 

activities of students. Definition of the concept of criteria-based assessment and its role in the 

formation of educational and cognitive competence . Model of criteria-based assessment 

technology. Technological basis of criteria-based assessment of educational achievements of 

students . Criteria-based assessment as a pedagogical technology . Criteria design: General 

approaches and tools . Psychological and pedagogical bases of the organization of criteria-based 

assessment of students ' achievements . Criteria and procedures for assessing the achievements 

of preschool children . The system of criteria-based evaluation of educational achievements of 

younger students . Criteria and procedures for assessing the educational achievements of middle 

and senior level students . The system of criteria-based evaluation of educational achievements 

of students of professional College . Means of assessing student achievement. Portfolio as a 

means of assessing student achievement 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to describe the content of the teacher's work on the evaluation of student learning 

outcomes;  



48 

 

2. to choose the optimal technology for assessing the planned results, taking into 

account the requirements of regulatory documents and objects of control;  

3. apply assessment tools and procedures taking into account the age and individual 

characteristics of educational and cognitive activity of students; 

4. use criteria-based assessment to make decisions about further education;  

5. plan learning outcomes, develop and use headings for objective assessment of 

students; 

6. apply modern ICT tools for the organization of evaluation of learning outcomes. 

  Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Педагогика, психология және адами даму, Кәсіптік оқыту әдістемесі, Кәсіптік 

педагогика, Оқушылардың кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі заманғы оқыту 

технологиялары. 

Педагогика, психология и развитие человека, Методика профессионального 

обучения, Профессиональная педагогика, Современные технологии обучения в системе 

профессиональной подготовки школьников. 

Pedagogy, psychology and human development, Methods of vocational training, 

Professional pedagogy, Modern learning technologies in the system of vocational training of 

schoolchildren. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Кәсіптік білім беру жүйесінде педагогикалық басқару, педагогикалық, профилді-

диплом алдындағы тәжірибе өту кезінде, аспирантураны жазу 

Педагогический менеджмент в системе профессионального образования, при 

прохождении педагогической,  профильной – преддипломной практики, написании 

дипломного исследования 

Pedagogical management in the system of vocational education, during the 

passage of pedagogical, profile - pre-diploma practice, writing a graduate study 

 

 

Кәсіптік оқыту педагогикасы 

             Педагогика профессионального образования 

             Pedagogy in professional education  

Бұл курстың мақсаты кәсіби оқыту педагогтарын даярлаудың заманауи 

талаптарына жауап беретін педагогикалық білім мен іскерліктің жоғары деңгейін, 

студенттердің кәсіби бағыттылығын және педагогикалық ойлауын қалыптастыру болып 

табылады 

Курстың мазмұны: кәсіби педагогиканың ғылыми-теориялық негіздері Кәсіби 

білім беру жүйесінің қалыптасуы мен дамуы кәсіби білім берудің теориялық-әдіснамалық 

негіздері Кәсіби педагогикадағы дидактика негіздері Кәсіби педагогикадағы оқытудың 

инновациялық әдістері Кәсіби білім беру мекемелеріндегі тәрбие жұмысы. 

Пән дидактика және тәрбие теориясы мәселелері, кәсіби білім беру мекемелерінде 

педагогикалық үдерісті ұйымдастыру принциптері, Қазіргі ғылым мен педагогикалық 

тәжірибенің жетістіктерін ескере отырып, кәсіби білім беру педагогының міндеттері, 

формалары мен әдістері туралы жалпы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Пәнді 

оқу педагогикалық процестің мақсаттарын, принциптерін, мазмұнын, әдістерін, 

құралдарын, формаларын анықтау, ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерін қолдану, 

білім беру процесінің сапасын бағалау дағдыларын меңгеруді көздейді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. кәсіби педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздерін түсіну: зерттеу 

объектісі мен пәні, міндеттері, құрылымы, басқа ғылымдармен байланысы, түсінік 

аппаратының ерекшеліктері, педагогикалық зерттеу әдістері; 

2. педагогикалық шындықты зерттеу әдістерін меңгеру; 

3. Қазақстан Республикасының кәсіптік білім беру жүйесін және оның даму 

үрдісін меңгеру; 

4. кәсіби педагогикада жасалатын әртүрлі теориялық болжамдарды талдау және 

түсіндіру; 

5. тәрбие мен оқытудың педагогикалық үрдістерінің негіздерін түсіну; 
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6. педагогикалық мәселелерді есептер түрінде қалай анықтау және қалыптастыру 

туралы түсінікке ие болу;; 

7. тұтас педагогикалық процесс теориясының мәні туралы білім алу. 

8.  коммуникативтік міндетке барабар құжаттар мен басқа да мәтіндерді 

құрастыру ;  

9. оқу мазмұнын әзірлеу, ҮЕҰ, ҚБЖ және қосымша білім беру жүйесінің білім 

беру мекемелерінде теориялық және практикалық оқыту бойынша сабақтардың түрлері 

мен түрлерін жоспарлау және негіздеу; 

10. кәсіби-педагогикалық мәселелерді зерттеу әдістерін қолдану; 

11. жобалау, бағалау шеберлігі мен дағдыларының жүйесін қалыптастыру, 

олардың бейімделу қабілеттерін дамыту. 

 

Целью данного курса является формирование высокого уровня педагогических 

знаний и умений, профессиональной направленности студентов и педагогического 

мышления, отвечающих современным требованиям подготовки педагогов 

профессионального обучения. 

Содержание курса: Научно-теоретические основы профессиональной педагогики 

Становление и развитие системы профессионального образования Теоретико-

методологические основы профессионального образования Основы дидактики в 

профессиональной педагогикеИнновационные методы обучения в профессиональной 

педагогике Воспитательная работа в профессиональных образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование общих представлений о проблемах 

дидактики и теории воспитания, принципах организации педагогического процесса в 

профессиональных образовательных учреждениях, задачах, формах и методах 

деятельности педагога профессионального обучения, с учетом достижений современной 

науки и педагогического опыта. Изучение дисциплины предполагает приобретение 

навыков определения цели, принципов, содержания, методов, средств, форм 

педагогического процесса, применения методов научно-педагогических исследований, 

оценивания качества образовательного процесса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать теоретико-методологические основы профессиональной педагогики: 

объект и предмет исследования, задачи, структуру, связь с другими науками, особенности 

понятийного аппарата, методы педагогических исследований; 

2. владеть методами изучения педагогической действительности; 

3.  усваивать систему профессионального образования Республики Казахстан и 

тенденции ее развития; 

4. анализировать и интерпретировать различные теоретические предположения, 

разрабатываемые в профессиональной педагогике; 

5. понимать основы педагогических процессов воспитания и обучения; 

6. иметь представление о том, как определять и формулировать педагогические 

проблемы в виде задач; 

7. приобретать знания о сущности теории целостного педагогического процесса. 

8. составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 

9. разрабатывать содержание обучения, планировать и поводить различные типы 

и виды занятий по теоретическому и практическому обучению образовательных 

учреждениях; 

10. использовать методы исследования профессионально-педагогических 

проблем; 

11. формировать систему проектировочных, оценочных умений и навыков, 

развитие их адаптационных способностей.  

 

The purpose of this course is the formation of a high level of pedagogical knowledge 

and skills, professional orientation of students and pedagogical thinking that meet the modern 

requirements of training teachers of vocational training. 

Course content: Scientific-theoretical basis of professional pedagogy the development 

of vocational education Theoretical and methodological basis of professional education 
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Foundations of didactics in professional pedagogicaleducational teaching methods in vocational 

pedagogy-Educational work in vocational educational institutions. 

Discipline is aimed at the formation of General ideas about the problems of didactics 

and the theory of education, the principles of organization of the pedagogical process in 

professional educational institutions, tasks, forms and methods of teacher training, taking into 

account the achievements of modern science and pedagogical experience. The study of the 

discipline involves the acquisition of skills to determine the purpose, principles, content, 

methods, means, forms of the pedagogical process, the use of methods of scientific and 

pedagogical research, evaluation of the quality of the educational process. 

As a result of studying the discipline the student must: 

1. to understand the theoretical and methodological foundations of professional 

pedagogy: the object and subject of research, objectives, structure, relationship with other 

Sciences, features of the conceptual apparatus, methods of pedagogical research; 

2. to know the methods of studying pedagogical reality; 

3. to learn the system of professional education of the Republic of Kazakhstan and its 

development trends; 

4. analyze and interpret various theoretical assumptions developed in professional 

pedagogy; 

5. to understand the basics of pedagogical processes of education and training; 

6. to have an idea of how to define and formulate pedagogical problems in the form of 

tasks; 

7. to acquire knowledge about the essence of the theory of the integral pedagogical 

process. 

8. to make documents and other texts adequately communicative task; 

9. develop the content of training, plan and conduct various types and types of classes 

on theoretical and practical training of educational institutions of the system of NGOs, PDF and 

additional education; 

10. to use research methods of professional and pedagogical problems; 

11. to form a system of design, evaluation skills and the development of their adaptive 

abilities. 

  Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Педагогика, психология және адами даму, Кәсіптік оқыту әдістемесі, 

Оқушылардың кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі заманғы оқыту технологиялары. 

Педагогика, психология и развитие человека, Методика профессионального 

обучения. Современные технологии обучения в системе профессиональной подготовки 

школьников. 

Pedagogy, psychology and human development, Methods of vocational training, 

Modern learning technologies in the system of vocational training of schoolchildren. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Кәсіптік білім беру жүйесінде педагогикалық басқару, педагогикалық, профилді-

диплом алдындағы тәжірибе өту кезінде, аспирантураны жазу 

Педагогический менеджмент в системе профессионального образования, при 

прохождении педагогической,  профильной – преддипломной практики, написании 

дипломного исследования 

Pedagogical management in the system of vocational education, during the passage of 

pedagogical, profile - pre-diploma practice, writing a graduate study 

 

Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеджмент 

Педагогический менеджмент в системе профессионального обучения 

Management of Education in Vocational Training 

Пәннің мақсаты: болашақ педагогтердің "кәсіптік оқыту жүйесіндегі 

педагогикалық менеджмент" педагогикалық менеджмент іс-әрекет жүйесі ретінде, оның 

қолданылу саласы туралы түсінікті және мағыналы түсінігін қалыптастыру; 

педагогикалық менеджменттің идеялары мен тәжірибесін тану негізінде ұйымда адамды 

басқаруды үйрену. 
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Пәннің мазмұны: педагогикалық менеджменттің мақсаты мен міндеттері, 

принциптері мен функциялары. Педагогикалық менеджменттің әдістері, факторлары. 

Педагогикалық менеджмент субъектілерінің қызметі. Мектепті басқарудағы 

адамоцентристік тәсіл. Мұғалімнің профессиограммасындағы Менеджмент. 

Педагогикалық менеджмент субъектілерінің өзара іс-қимыл стилі. 

Педагогикалық менеджменттегі білім сапасын басқару. Педагогикалық 

менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету. Педагогикалық ұжымдағы тұлғааралық 

қарым-қатынас 

Пәннің мазмұны: педагогикалық менеджменттің мақсаты мен міндеттері, 

принциптері мен функциялары. Педагогикалық менеджменттің әдістері, факторлары. 

Педагогикалық менеджмент субъектілерінің қызметі. Мектепті басқарудағы 

адамоцентристік тәсіл. Мұғалімнің профессиограммасындағы Менеджмент. 

Педагогикалық менеджмент субъектілерінің өзара іс-қимыл стилі. 

Педагогикалық менеджменттегі білім сапасын басқару. Педагогикалық 

менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету. Педагогикалық ұжымдағы тұлғааралық 

қарым-қатынас 

  Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. "педагогикалық менеджмент" және білім беру процесіндегі педагогикалық 

менеджменттің орнын; жетекшінің қызмет мазмұны мен сапа моделін; педагогикалық 

менеджменттің функциялары мен принциптері мен әдістерін, педагогикалық 

менеджменттің тиімділік факторларын, білім берудегі менеджмент тұжырымдамасының 

даму тарихын;;  

2. кәсіптік-педагогикалық іс-әрекетті адам-центристік тәсіл негізінде 

қалыптастыру;  

3. жағдай талаптарына сәйкес өзара іс-қимылдың әр түрлі стильдерін әзірлеу, 

білім беру мекемесінің әдістемелік жұмысына қосу; 

4. оқыту сапасын бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып, оқу 

сабақтарының тиімділігін талдау және бағалау, педагогикалық менеджменттің 

шектеулерін еңсеру бойынша өз бетімен жұмыс істеу әдістерін қолдану; 

5. шешуге нақты басқару міндеттері; 

6. оқу-тәрбие, оқу-танымдық және өздігінен білім алу қызметінің төмен 

нәтижелілігінің себептерін анықтау. 

 

Целью дисциплины: «Педагогический менеджмент в системе 

профессионального обучения» будущих педагогов сформировать ясное и осмысленное 

представление о педагогическом менеджменте как деятельностной системе, об областях 

его применения; научиться управлять человеком в организации на основе познания идей 

и опыта педагогического менеджмента. 

Содержание курса: Цели и задачи, принципы и функции педагогического 

менеджмента. Методы, факторы педагогического менеджмента. Деятельность субъектов 

педагогического менеджмента. Человекоцентристский подход в управлении школой. 

Менеджмент в профессиограмме учителя. Стиль взаимодействия субъектов 

педагогического менеджмента. 

Управление качеством образования в педагогическом менеджменте. 

Информационное обеспечение педагогического менеджмента. Межличностные 

отношения в педагогическом коллективе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать  «педагогический менеджмент» и место педагогического 

менеджмента в образовательном процессе; содержание деятельности и модель качеств 

руководителя;  функции и принципы и методы педагогического менеджмента, факторы 

эффективности педагогического менеджмента, историю развития концепций 

менеджмента в образовании;  

2. формировать профессионально-педагогическую деятельность на основе 

человекоцентристского подхода;  

3. разрабатывать различные стили взаимодействия согласно требованиям 

ситуации, включаться в методическую работу образовательного учреждения; 
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4. анализировать и оценивать эффективность учебных занятий, используя 

современные методики оценки качества обучения, применять методы работы над собой 

по преодолению ограничений педагогического менеджмента; 

             5. решать реальные управленческие задачи; 

6. выявлять причины низкой результативности учебно-воспитательной, учебно-

познавательной и самообразовательной деятельности.  

 

"Pedagogical management in the system of professional training" of future teachers to 

form a clear and meaningful idea of pedagogical management as an activity system, about the 

areas of its application; to learn how to manage a person in the organization on the basis of 

knowledge of ideas and experience of pedagogical management. 

Course content: Goals and objectives, principles and functions of pedagogical 

management. Methods, factors of pedagogical management. Activity of subjects of pedagogical 

management. Human-centered approach in school management. Management in teacher's 

professiogram. Style of interaction of subjects of pedagogical management. 

Quality management of education in pedagogical management. Information support of 

pedagogical management. Interpersonal relations in the teaching staff.  

As a result of studying the discipline the student must: 

1. to understand the "pedagogical management" and the place of pedagogical 

management in educational process; content of activities and model qualities of leadership; 

functions and principles and methods of pedagogical management, factors of efficiency of 

pedagogical management, the history of the development of the concepts of management in 

education;  

2. to form professional-pedagogical activity on the basis of human-centered approach;  

3. develop different styles of interaction according to the requirements of the situation, 

to be included in the methodological work of the educational institution; 

4. to analyze and evaluate the effectiveness of training sessions, using modern methods 

of assessing the quality of training, to apply methods of work on yourself to overcome the 

limitations of pedagogical management; 

            5. solve real management problems; 

            6. to identify the causes of low performance of educational, educational, cognitive and 

self-educational activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Психология және адам дамуы, кәсіби 

шеберлік негіздері, Педагогика 

Введение в педагогическую профессию, Психология и развитие человека, Основы 

профессионального мастерства, Педагогика 

Introduction to the teaching profession, Psychology and human development, the Basics 

of professional skills, Pedagogy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Кәсіби педагогика, кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулер негіздері, 

оқушыларды бейінді оқытуды ұйымдастыру 

Профессиональная педагогика, Основы научных исследований в 

профессиональной педагогике, Организация профильного обучения школьников 

Professional pedagogy, Bases of scientific researches in professional pedagogy, 

organization of profile training of schoolchildren 

 

    Тігін бұйымдарының технологиясы 

    Технология швейных изделий 

Sewing technology  

Пәннің мақсаты - осы пәнді оқыту барысында тігін машиналарының негізгі 

бөлшектерімен, негізгі құрылыстарымен таныстырып тәжірибеде белдікті киімдердің 

белін өңдеуді, иықты киімдердің жең ұштарын өңдеуді және тағы басқа киім өңдеу 

түрлерін үйрету. Бұл пәнді оқып болғаннан кейін студенткелесідей тақырыптарды жетік 

білу қажет; жеңіл киімдердің мойын және қолтық ойындыларын өңдеу; киімдегі жағалар 
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түрлерін өңдеу. киімнің қадамыштарын өңдеу; киімдерде қолданылатын қалта түрлерін 

өңдеу; жеңіл киімдердің түрлері. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Машина және қол тігістердің, 

ВТО тігін бұйымдардың терминологияны; Тігін машиналардың түрлері және 

конструкциялық ерекшеліктері; Тігін бұйымдарының бөлшектерін өңдеу технологиясы.  

Пән кеңістіктік және көру түсініктерін, қиялын және байқаушылықты қамтамасыз 

ететін шығармашылық іс-әрекеттің әр түрлерінде көркем технологиялық білімді, 

іскерлікті және дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Әр түрлі материалдармен 

жұмыс Технологиялық ойлауды қалыптастыруға, көркемдік-эстетикалық талғамын, 

шығармашылық қабілеттерін, есте сақтау қабілетін, кеңістіктік қиялын, қол моторикасын 

дамытуға, оқушылардың көз өлшеуін жетілдіруге ықпал етеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. қолмен және машиналық жіктерді;машиналық және қолмен жіктердің 

терминологиясын, тігін бұйымдарының ДСҰ-ын; тігін машиналарының түрлері мен 

конструкциялық ерекшеліктерін; тігін бұйымдарының бөлшектерін өңдеу 

технологиясын. 

2. тігін бұйымдарының бөлшектері мен тораптарын өңдеуді көрсету;қол және 

машина тігістерін орындау; тігін бұйымдарының бөлшектері мен тораптарын өңдеуді 

орындау; өлшеуді алу. 

3. қол құралдарын қолдану; тігін машинкасында жұмыс істеу; қол құралдарымен 

жұмыс істеу. 

4. қол, машина және ДСҰ-ны орындау кезінде жұмыс орнын ұйымдастыру; 

5. қол жұмыстарына арналған құралдар мен құралдарды пайдалану; 

6. матаға сәйкес инелер мен жіптерді таңдау; 

7. машинаны техникалық байқаудан өткізу және оны күту; 

8. қол тігістері мен машиналық тігістердің барлық түрлерін орындау; 

9. тігін бұйымдарының жекелеген бөлшектері мен тораптарын өңдеу. 

10. тігін бұйымдарын дайындау; 

 

Цель - задачи дисциплины: в ходе изучения данной дисциплины ознакомить 

студентов с основными органами швейной машины, основными построениями швейной 

машины, также научить обработке рукавов легкой одежды, обработке воротников легкой 

одежды и др. В результате обучения данного курса студент должен уметь обработать 

карманов, воротников, рукавов легкой одежды, также знать ассортимент легкой одежды. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Терминологию 

машинных и ручных швов, ВТО швейных изделий; Виды и конструкционные 

особенности швейных машин; Технологию обработки деталей швейных изделий. 

Дисциплина направлена на формирование художественно технологических 

знаний, умений и навыков в различных видах творческой деятельности, обеспечивающие 

пространственные и зрительные представления, воображения и наблюдательности. 

Работа с различными материалами способствует формированию технологического 

мышления, развитию художественно-эстетического вкуса, творческих способностей, 

памяти, пространственного воображения, фантазии, моторики рук, совершенствованию 

глазомера учащихся. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. выполнять ручные и машинные швы;терминологию машинных и ручных швов, 

ВТО швейных изделий; виды и конструкционные особенности швейных машин; 

технологию обработки деталей швейных изделий. 

2.  демонстрировать обработку деталей и узлов швейных изделий;выполнять 

ручные и машинные швы; выполнять обработку деталей и узлов швейных изделий; 

снимать мерки. 

3. применять ручные  инструменты; работы на швейной машинке; работы 

ручными инструментами. 

4. организовать рабочее место при выполнении ручных, машинных и ВТО; 

5. пользоваться инструментами и приспособлениями для ручных работ; 

6. подбирать иглы и нитки в соответствии с тканью; 
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7. проводить технический осмотр машины и уход за ней; 

8. выполнять все виды ручных стежков и машинных швов; 

9. обрабатывать отдельные детали и узлы швейных изделий. 

10. изготавливать швейные изделия; 

 

Purpose - objectives of the course: in the course of studying of this discipline is to 

introduce students to the main bodies of sewing machines, basic sewing machine builds, also 

teach the treatment sleeveless light clothing, processed collars light clothing, etc. As a result of 

learning this course the student should be able to handle pockets, collars, sleeves, light clothing, 

also know the range of light clothing. 

The course content includes the following topics: Terminology of machine and hand 

stitches, WTO garments; Types and constructional features of sewing machines; Technology of 

processing parts of garments. 

The discipline is aimed at the formation of artistic and technological knowledge, skills 

and abilities in various types of creative activity, providing spatial and visual representations, 

imagination and observation. Work with various materials contributes to the formation of 

technological thinking, the development of artistic and aesthetic taste, creativity, memory, 

spatial imagination, imagination, motor skills of hands, improving the eye of students.As a 

result of the study the student must: 

1. to perform manual and machine stitches;the terminology of machine and hand 

stitches, WTO garments; types and constructional features of sewing machines; technology of 

processing parts of garments. 

2. demonstrate machining of parts and units of garments;perform hand and machine 

stitches; to perform the processing of parts and units of garments; to wash. 

3. use hand tools; work on a sewing machine; work with hand tools. 

4. to organize your workspace when you run a manual machine and the WTO; 

5. to use tools and devices for manual work; 

6. to  select needles and threads according to the fabric; 

7. to carry out technical inspection of the machine and care for it; 

8. to perform all kinds of hand stitches and machine stitches; 

9. to process separate details and knots of garments. 

10. to make garments; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 
Технология, физика, математика, материалдарды өңдеу технологиясының 

практикумы, өндіріс негіздері және қоршаған ортаны қорғау 

Технология, физика, математика, практикум по технологии обработки 

материалов, основы производства, охрана труда и окружающей среды 

Тechnology, physics, mathematics, workshop on the technology of processing of 

materials, fundamentals of production, labor protection and environment 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіптік оқыту әдістемесі, өндірістік оқыту әдістемесі, салалық материалтану 

және КМТ, оқудағы жобалау, композиция, үлгілеу мен дизайн, материалдарды көркемдеп 

өңдеу және тұрмыс эстетикасы. 

Методика профессионального обучения, методика производственного обучения, 

учебное проектирование, композиция, моделирование и дизайн, художественная 

обработка материалов и эстетика быта. 

Vocational training methods, methods of industrial training, training design, 

composition, modeling and design, artistic processing of materials and the aesthetics of 

everyday life. 

 

Тракторлар мен автомобильдер 

Тракторы и автомобили 

Tractors and cars 

Пәннің мақсаты: «Тракторлар мен автомобилдер» жөнінде студенттер 

жүйелердің, механизмдердің және де басқа деталдардың құрылысы, жұмыс істеу тәртібі 

жайлы терең де тиянақты білім алулары керек.   
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Пәннің мазмұны өзіне келесі бөдімдерді қосады: Студенттер өздік жұмыстар 

барысында, тракторлар мен автомобилдердің құрылысы, жүйелердің жұмыс істеу 

қағидасы, сондай-ақ агрегаттар мен приборлар жайлы жақсы білім алулары тиіс.     

Пән трактор және автомобиль теориясының негіздерін, автомобиль және 

трактордың жүйелері, механизмдері мен түйіндерін, тракторлар мен автомобильдердің 

жіктелуін, тағайындалуын білуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1.  ауыл шаруашылығы машиналары мен құралдарының жұмысын, ауыл 

шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы бойынша негізгі бағыттарды түсіну; 

2. ауыл шаруашылығы машиналарында ауыстыру және машиналарға қызмет 

көрсету; 

3. технологиялық карталарды құрастыру, сызбаларды оқу, ауыл шаруашылығы 

машиналарын басқару, бақылау және реттеу жұмыстарын жүргізу, 

4.  жалпы құрамдас тораптар мен машиналарды толық немесе ішінара бөлшектеу 

және құрастыру; 

5. тракторлар мен автомобильдердің бөлшектерінің, тораптарының, құрастыру 

бірліктерінің өзара іс-қимылын анықтау; 

6.  Шақтамалар мен отырғызуларды көрсете отырып, машиналардың өңделетін 

бөлшектеріне эскиз жасау; 

7. машиналардың жұмысын есепке алу және жанар-жағармай материалдарының 

шығысы бойынша бастапқы құжаттарды ресімдеу. 

 

Цель – получение студентами глубоких и прочных знаний по устройству систем, 

механизмов и узлов автомобиля и трактора, а также по основам теории трактора и 

автомобиля. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: научить будущего 

специалиста; освоить новые конструкции тракторов и автомобилей оценивать их 

технический уровень; рассчитывать показатели и анализировать эксплуатационные 

свойства машины; осуществлять контроль за соответствием конструкции и технического 

состояния машины требованиям безопасности движения. 

Дисциплина направлена на получение знаний основ теории трактора и 

автомобиля, устройств систем, механизмов и узлов автомобиля и трактора, 

классификации, назначении тракторов и автомобилей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. пониамть устройство систем, механизмов, узлов,  и работу 

сельскохозяйственных машин и орудий, основные направления по технологии 

производства продуктов сельского хозяйства; 

2. прменять на  сельскохозяйственных машинах, и производить обслуживание 

машин; 

3.осуществлять составления технологических карт, чтении  

чертежей,управления сельскохозяйственными машинами, проводить контрольные 

и регулировочные работы. 

4.  проводить полную или частичную разборку и сборку составных узлов и 

машины в целом; 

5. определять взаимодействие деталей, узлов, сборочных единиц тракторов и 

автомобилей; 

6.  составлять эскизы на обрабатываемые детали машин с указанием допусков и 

посадок; 

7. оформлять первичные документы по учету работы машин и расходу горюче-

смазочных материалов. 

 

The purpose of discipline: "Tractors and Automobiles" is to provide the students a deep 

and abiding knowledge of device systems, mechanisms and knots of cars and tractors, as well as 

the basics of the theory of the tractor vehicle. 

Contents include the following sections: teach future specialist: develop new designs of 

tractors and vehicles to assess their technical level; calculate and analyze indicators of 
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performance properties of the machine; monitor the compliance of the design and the technical 

condition of the machine safety requirements. 

As a result of the study the student must: 

1. to understand the structure of systems, mechanisms, components, and the work of 

agricultural machines and tools, the main directions of technology for the production of 

agricultural products; 

2. to swap on agricultural machines, and produce machine maintenance; 

3.  to carry out the preparation of technological maps, reading drawings, management of 

agricultural machines, to carry out control and adjustment work, 

4.  carry out full or partial disassembly and Assembly of components and the machine 

as a whole; 

5. determine the interaction of parts, assemblies, Assembly units of tractors and cars; 

6.  to make sketches on the processed details of cars with indication of tolerances and 

landings; 

7. make out primary documents on accounting of work of cars and the expense of fuels 

and lubricants. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

технология, физика,  математика  

технология, физика, математика 

technology, physics, mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

ауыл шаруашылық машиналары, машиналарды пайдалану, машина жөндеу  

сельскохозяйственные машины, машиноиспользование, ремонт машин и 

оборудования 

agricultural machine, machine, repair of machines and equipment 

 

Гидравлика 

Гидравлика 

Hydraulics  
Пәнді оқып-үйренудің мақсаты: қайтымды және қайтымсыз үрдістерді, 

термодинамика заңдарын, нақты газдар мен булардағы термодинамикалық үрдістерді, 

жылудың тасымалдану түрін оқып үйрену болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Сұйықтар мен газдар статистикасы мен динамикасы, 

ағын параметрлерінің қозғалыс сипатына әсер етуін талдау. Құбырлардағы, каналдардағы 

және шекаралық қабаттардағы сұйықтықтар мен газдар қозғалысын есептеу. Ұқсастық 

теориясының элементтері және оны тасымалдау процестерін зерделеу кезінде қолдану.  

Пән кәсіби, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған және 

гидравликаның, термодинамиканың, жылумаңызалмасудың негізгі бөлімдерін және осы 

пәндердің негізгі заңдарын өндіріс салаларындағы техникалық есептерді шешу үшін 

қолдану, жылумен жабдықтау, жылыту жүйелерінің сапасын бағалау, есептеу 

әдістемесі,құбырлардағы гидравликалық есептеулерді қарастырады 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. гидравлика, Термодинамика, жылумассаалмасу заңдарын және газ 

қозғалысының заңдылықтарын түсіну; 

2. газдардың жай-күйі мен олардың қарапайым қозғалысының теңдеуін құру; 

жылу машиналарының, желдеткіштердің, аппараттар мен қондырғылардың жұмыс 

принципін түсіну. 

3. жылу және су ресурстарын тиімді пайдалану үшін оқылатын пәннің 

заңдылықтарын қолдану туралы өз түсінігін болу.  

4. өндірістік кәсіпорындардағы жұмыс кезінде әріптестермен қарым-қатынас 

жасауды ұйымдастыру, алынған білім мен дағдыларды іздеу кезінде, әріптестермен бірге 

өндірістегі технологиялық үдерістердегі үнемді, тиімді жолдарды қолдану. 

5. әр түрлі әдебиетті қолдана отырып, жаңа, заманауи және перспективті 

техниканы пайдалану ерекшеліктері, жұмыс пен құрылғыны зерттеу үшін оқу 

дағдыларын қолдану. 
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Цели изучения дисциплины: является изучение обратимых и необратимых 

процессов, законов термодинамики, термодинамических процессов в реальных газах и 

парах, виды переноса теплоты. 

Краткое содержание дисциплины: Статистика и динамика жидкостей и газов, 

анализ влияния параметров потока на характер движения. Расчеты движения жидкостей и 

газов в трубах, каналах и пограничных слоях. Элементы теории подобия и ее применение 

при изучении процессов переноса. Механизмы и законы переноса теплоты и массы 

примеси.  

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций и рассматривает основные разделы гидравлики, термодинамики, 

тепломассообмена и использование основных законов этих дисциплин для решения 

технических задач в отраслях производства, оценивание качества систем теплоснабжения 

и отопления и методики расчета и гидравлические расчеты в трубопроводах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

 1. понимать законов гидравлики, термодинамики, тепломассообмена и 

закономерностей движения газов; 

2. составлять уравнения состояния газов и их простейшего движения; понимать 

принцип работы тепловых машин, вентиляторов, аппаратов и установок. 

3. иметь свое представление о применении закономерностей изучаемой 

дисциплины для эффективного использования тепловых и водных ресурсов.  

4.  организовать общения с коллегами во время работы в производственных 

предприятиях, применять полученные знания и навыки при поиске, совместно с 

коллегами экономичных, эффективных путей в технологияхических процессах на 

производстве. 

5. применять учебные навыки для изучения устройства и работы, особенности 

эксплуатации новой, современной и перспективной техники с использованием различной 

литературы. 

 

Brief Description of discipline Hydraulics: Discipline examines the main areas of 

hydraulics, thermodynamics, heat and mass transfer, and use of the basic laws of these 

disciplines to solve technical problems in the sectors of production, as well as evaluating the 

quality of heating and heating systems, and methods of calculation and hydraulic calculations in 

pipelines. 

Objectives of the discipline: is the study of reversible and irreversible processes, laws of 

thermodynamics, thermodynamic processes in real gases and vapors, the types of heat transfer. 

Course Description: Statistics and dynamics of liquids and gases, the analysis of the 

effect of flow parameters on the character of the movement. Calculations movement of fluids 

and gases in pipes, ducts and boundary layers. Elements of similarity theory and its application 

in the study of the transport processes. Mechanisms and laws of heat transfer and mass of 

impurities. 

Results the study of discipline: student should 

1. to understand the laws of hydraulics, thermodynamics, heat and mass  

transfer and laws of gas movement; 

2. to make equations of state of gases and their simplest motion; to understand the 

principle of operation of heat engines, fans, devices and installations. 

3. to have the idea of application of regularities of the studied discipline for effective 

use of thermal and water resources.  

4. to organize communication with colleagues while working in manufacturing plants, 

apply the obtained knowledge and skills in the search, together with colleagues economical, 

effective ways to tehnologicheskih the production processes. 

5. to apply training skills to study the device and work, especially the operation of new, 

modern and promising technology using various literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика. Химия. Физика. Тіршілік қауіпсіздігі. Экология және тұрақты даму 

Математика. Химия. Физика. Безопасность жизнедеятельности. Экология и 

устойчивое развитие 
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Mathematics. Chemistry. Physics. Life Safety. Ecology and Sustainable Development 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары. Техника мен технология 

қауіпсіздігі. Техникалық жүйелердің сенімділігі мен қауіп-қатерді басқару 

Методы и средства контроля и измерений. Безопасность техники и технологий. 

Надежность технических систем и управление риском 

Methods and tools for monitoring and measuring. Safety equipment and technology. 

The reliability of technical systems and risk management 

 

Өндірістік оқыту әдістемесі (сала бойынша) 1 

Методика производственного обучения (по профилю) 1 

The method of industrial training (in profile) 1 

Пәннің мақсаты: Өндірістік оқыту әдістемесі өндірістік оқытудың принциптері, 

өндірістік оқытудың жүйелері,  оқыту түрлерінің жіктелуі,  оқыту түрлері, әдістері, 

тәсілдері, оқыту нысандары, өндірістік оқыту шебердің сабаққа дайындалуы, оқытуға 

арналған құжаттамалар, оқытуды жоспарлау, оқушылардың білімін бағалау және т.б 

түсініктермен танысуға мүмкіндік береді. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Кәсіптік білім беру жүйесі. 

Кәсіптік оқытудың мазмұны мен міндеті. Оқыту қағидалары. Оқыту әдістері. Кәсіптік 

оқытудағы инновациялық технологиялар.  

Пән болашақ мұғалімдерді кәсіптік даярлаудың мақсаттары, принциптері, 

әдістері, сондай-ақ оқу-әдістемелік құралдар, бақылау әдістері, білім беру және өндірістік 

қызметті жоспарлау ерекшеліктері туралы хабардар етеді. Техникалық және кәсіптік 

білім беру жүйесінде оқушыларды өздерінің білімін қолдана білуге даярлауға 

бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

1. сынып жетекшісінің қызметін, құқықтары мен міндеттерін, негізгі  

тәрбие үрдісін жоспарлау және диагностикалау ережелері. 

2. теориялық білімді практикада қолдану  

тәрбие жұмысын және балалар ұжымының қызметін дұрыс жоспарлау және 

ұйымдастыру, өзінің оқу және тәрбие қызметін тиімді ұйымдастыру үшін 

психологиялық-педагогикалық танымдары бар, сондай-ақ педагогикалық ұжымдағы 

психологиялық емес жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін пайдалану. 

3. ұйымдастыру педагогикалық сауатты өзара іс-қимыл оқушыларға  

күрделі педагогикалық міндеттерді шешу, тәрбие жұмысы мен өзінің кәсіби 

өсуінің диагностикасы мен өзіндік диагностикасын жүргізу. 

4. қолданыстағы нормативтік және оқу-ҮЕҰ ЖБ түрлі түрлеріндегі 

жұмысшыларды даярлаудың бағдарламалық құжаттамасын әзірлеу, осы құжаттамаға 

өзгерістер енгізуді негіздеу, сондай-ақ оны жаңарту және қажет болған жағдайда әзірлеу; 

5. қажетті дидактикалық материалды таңдау және  

жалпы техникалық, Жалпы кәсіптік және кәсіптік (арнайы) пәндер мен өндірістік 

оқыту бойынша оқытудың пәндік мазмұнын құрастыру; 

6. дидактикалық жобалауды жүзеге асыру, кәсіптік білім беру педагогының 

қызметін жоспарлау және кәсіптік білім мен іскерлікті қалыптастыру кезінде 

оқушылардың іс-әрекетін құрастыру; 

7. теориялық пәндерді және өндірістік оқытуды оқытудың жеке әдістемесін 

әзірлеу. 

 

Цель предмета:  изучение дисциплины позволяет сформировать знания, умения и 

навыки,  способствующие плодотворной работе с учащимися молодежью в системе 

начального профессионального образования, позволяет изучить задачи, принципы, 

производственного обучения, а также  ознакомиться с основными формами, методами, 

средствами профессинального обучения, методами контроля. 
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Содержание курса включает в себя следующие темы: Система производственного 

обучения. Содержимость и обязанность производственного обучение. Принципы 

обучения. Инновационные технологии в производственном обучении. 

Дисциплина направлена на ознакомление будущих педагогов с задачами, 

принципами, методами производственного обучения, а также средствами обучения, 

методами контроля, особенностями планирования учебно-производственной 

деятельности. Основное внимание уделяется формированию у студентов готовности 

использовать полученные знания в системе технического и профессионального 

образования. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. раскрыть функции, права и обязанности классного руководителя, основные 

положения диагностики и планирования воспитательного процесса. 

2. применять теоретические знания на практике в общеобразовательной 

школе,правильно планировать и организовывать воспитательную работу и деятельность 

детского коллектива, использовать имеющие психолого-педагогические познания для 

эффективной организации своей учебной и воспитательной деятельности, а также 

бесконфликтной работы в педагогическом коллективе. 

3. организовать педагогически грамотного взаимодействия с учащимся в  

процессе учебной и воспитательной деятельности, работы с трудными подростками, 

решение сложных педагогических задач, проводить диагностику и самодиагностику 

воспитательной работы и своего профессионального роста. 

4. анализировать существующую нормативную и учебно-программную 

документацию подготовки рабочих в различных типах ОУ НПО, обосновывать внесение 

изменений в эту документацию, а также ее обновлять и при необходимости 

разрабатывать; 

5. отбирать необходимый дидактический материал и конструировать предметное 

содержание обучения по общетехническим, общепрофессиональным и 

профессиональным (специальным) дисциплинам и производственному обучению; 

6. осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса, планировать 

деятельность педагога профессионального обучения и конструировать деятельность 

учащихся при формировании профессиональных знаний и умений; 

7. разрабатывать частные методики преподавания теоретических предметов и 

производственного обучения. 

 

The discipline "The method of industrial training (in profile)" 1 to treat to technological 

disciplines. Her study all student, trades the professional instruction. 

The aim of object study of discipline allows to form knowledge, skill and experiences, 

promoting the fruitful to job with learning youth in system elementary professional formations, 

allows to learn the problem, principle, the industrial instructions, and also with become 

acquainted with main form, method, means профессинального instruction, methods control. 

The maintenance of course includes in itself following subject : System of industrial 

instruction. The maintenance and the duty industrial instruction. The Principles of instruction. 

Innovational technologies in the industrial instruction. 

As a result of the study the student must: 

1. reveal the functions, rights and obligations of the class teacher, the main  

provisions of diagnostics and planning of educational process. 

2. apply theoretical knowledge in practice in General education school, properly plan 

and organize the educational work and activities of the children's team, use having 

psychological and pedagogical knowledge for the effective organization of their educational and 

educational activities, as well as conflict-free work in the teaching staff. 

3. organize pedagogically competent interaction with students in the process of 

educational activities, work with difficult adolescents, the solution of complex pedagogical 

problems, to diagnose and self-diagnosis of educational work and their professional growth. 

4. analyze existing regulatory and educational-program documentation for the training 

of workers in different types of NGO DGS, justify changes to this documentation, as well as 

update it and develop if necessary; 
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5. select the necessary didactic material and to design the subject content of training in 

General technical, General professional and professional (special) disciplines and industrial 

training; 

6. to carry out didactic design of educational process, plan the activities of the teacher 

of vocational training and design the activities of students in the formation of professional 

knowledge and skills; 

7. to develop private methods of teaching theoretical subjects and industrial training. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

жалпы педагогика, жалпы психология, тәрбие жұмысының әдістемесі және 

технологиясы, мамандыққа кіріспе 

общая педагогика, общая психология, методика и технология воспитательной 

работы, введение в специальность 

General pedagogy, General psychology, methodology and technique of educational 

work, introduction to the specialty 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, жеке әдістемелер, 

және кәсіби іс-тәжірибе өту кезінде. 

методика преподавания общетехнических и специальных дисциплин 

methods of teaching General technical and special disciplines 

 

 

Өндірістік оқыту әдістемесі (сала бойынша) 2 

Методика производственного обучения (по профилю) 2 

The method of industrial training (in profile) 2 

Пәннің мақсаты: Өндірістік оқыту әдістемесі өндірістік оқытудың принциптері, 

өндірістік оқытудың жүйелері,  оқыту түрлерінің жіктелуі,  оқыту түрлері, әдістері, 

тәсілдері, оқыту нысандары, өндірістік оқыту шебердің сабаққа дайындалуы, оқытуға 

арналған құжаттамалар, оқытуды жоспарлау, оқушылардың білімін бағалау және т.б 

түсініктермен танысуға мүмкіндік береді. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Кәсіптік білім беру жүйесі. 

Кәсіптік оқытудың мазмұны мен міндеті. Оқыту қағидалары. Оқыту әдістері. Кәсіптік 

оқытудағы инновациялық технологиялар.  

Пән өндірістік оқытудың принциптері, өндірістік оқытудың жүйелері, оқыту 

түрлерінің жіктелуі, оқыту түрлері, әдістері, тәсілдері, оқыту нысандары, өндірістік 

оқыту шебердің сабаққа дайындалуы, оқытуға арналған құжаттамалар, оқытуды 

жоспарлау, оқушылардың білімін бағалау және т.б түсініктерімен танысуға бағытталған 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тәрбиелік процесстің диагностикалар және жоспарлаулар функциялар, 

құқықтың және  сынып жетекшінің міндеттерін, негізгі жағдайдың шешімін білу керек, 

2. орта білім мектепте тәжірибеде теориялық білімдер қолдану керек; бала 

ұжымдың тәрбиелік жұмысты және қызметті дұрыс жоспарлау және ұйымдастыру керек, 

педагогикалық ұжымда өз оқу және тәрбиелік қызмет, және жанжалсыз жұмыс тиімді 

ұйым үшін болатын психолого-педагогикалық таныстырулар қолдану керек; 

3. қиын жас өспірімдермен оқу және тәрбиелік қызметтерге, жұмыстарға 

процессте оқушымен педагогикалық сауаттылық өзара әрекеттесулер, күрделі 

педагогикалық есептердің шешімі, тәрбиелік жұмыстар және өз кәсіби өсулер 

диагностиканы және өздігінен диагностикті өткізуге дағдылану керек; 

4. қолданыстағы нормативтік және оқу-ҮЕҰ ЖБ түрлі түрлеріндегі 

жұмысшыларды даярлаудың бағдарламалық құжаттамасын әзірлеу, осы құжаттамаға 

өзгерістер енгізуді негіздеу, сондай-ақ оны жаңарту және қажет болған жағдайда әзірлеу; 

5.  қажетті дидактикалық материалды таңдау және жалпы техникалық, жалпы 

кәсіптік және кәсіптік (арнайы) пәндер мен өндірістік оқыту бойынша оқытудың пәндік 

мазмұнын құрастыру; 

6.  дидактикалық жобалауды жүзеге асыру, кәсіптік білім беру педагогының 

қызметін жоспарлау және кәсіптік білім мен іскерлікті қалыптастыру кезінде 

оқушылардың іс-әрекетін құрастыру; 



61 

 

7.  теориялық пәндерді және өндірістік оқытуды оқытудың жеке әдістемесін 

әзірлеу. 

 

Цель предмета:  изучение дисциплины позволяет сформировать знания, умения и 

навыки,  способствующие плодотворной работе с учащимися молодежью в системе 

начального профессионального образования, позволяет изучить задачи, принципы, 

производственного обучения, а также  ознакомиться с основными формами, методами, 

средствами профессинального обучения, методами контроля. 

Содержание курса включает в себя следующие темы: Система производственного 

обучения. Содержимость и обязанность производственного обучение. Принципы 

обучения. Инновационные технологии в производственном обучении. 

Дисциплина направлена на ознакомление с понятиями: принципы 

производственного обучения, системы производственного обучения, классификация 

видов обучения, формы, методы, приемы обучения, формы обучения, подготовка мастера 

производственного обучения к занятиям, документация на обучение, планирование 

обучения, оценка знаний учащихся и др. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. раскрыть функции, права и обязанности классного руководителя,  

основные положения диагностики и планирования воспитательного процесса. 

2. применять теоретические знания на практике в общеобразовательной 

школе,правильно планировать и организовывать воспитательную работу и деятельность 

детского коллектива, использовать имеющие психолого-педагогические познания для 

эффективной организации своей учебной и воспитательной деятельности, а также 

бесконфликтной работы в педагогическом коллективе. 

3. организовать педагогически грамотного взаимодействия с учащимся в 

процессе учебной и воспитательной деятельности, работы с трудными подростками, 

решение сложных педагогических задач, проводить диагностику и самодиагностику 

воспитательной работы и своего профессионального роста. 

4. анализировать существующую нормативную и учебно- 

программную документацию подготовки рабочих в различных типах ОУ НПО, 

обосновывать внесение изменений в эту документацию, а также ее обновлять и при 

необходимости разрабатывать; 

5. отбирать необходимый дидактический материал и  

конструировать предметное содержание обучения по общетехническим, 

общепрофессиональным и профессиональным (специальным) дисциплинам и 

производственному обучению; 

6. осуществлять дидактическое проектирование учебного  

процесса, планировать деятельность педагога профессионального обучения и 

конструировать деятельность учащихся при формировании профессиональных знаний и 

умений; 

7. разрабатывать частные методики преподавания теоретических предметов и 

производственного обучения. 

 

 

The aim of object study of discipline allows to form knowledge, skill and experiences, 

promoting the fruitful to job with learning youth in system elementary professional formations, 

allows to learn the problem, principle, the industrial instructions, and also with become 

acquainted with main form, method, means профессинального instruction, methods control. 

The maintenance of course includes in itself following subject : System of industrial 

instruction. The maintenance and the duty industrial instruction. The Principles of instruction. 

Innovational technologies in the industrial instruction. 

As a result of the study the student must: 

1. to reveal the functions, rights and responsibilities of the class teacher, the principal 

provisions of the diagnosis and planning of the educational process. 

2. to apply theoretical knowledge in practice in a secondary school,to plan and organize 

educational work and activities of a group of children, use with psychological and pedagogical 
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knowledge for the effective organization of its training and educational activities, as well as 

conflict-free work in the pedagogical team. 

3. to organize pedagogically competent interaction with students during teaching and 

educational activities, work with difficult teenagers, solving pedagogical problems, run  

4. analyze existing regulatory and educational-program documentation for the training 

of workers in different types of NGO DGS, justify changes to this documentation, as well as 

update it and develop if necessary; 

5. select the necessary didactic material and to design the subject content of training in 

General technical, General professional and professional (special) disciplines and industrial 

training; 

6. to carry out didactic design of educational process, plan the activities of the teacher 

of vocational training and design the activities of students in the formation of professional 

knowledge and skills; 

7. to develop private methods of teaching theoretical subjects and industrial training. 

iagnostics and self-test of educational work and their professional growth. 

The discipline on deposition achievement and faculty another specialist, 

it is necessary to know to find decision in complicated, to know independent work, to            

methods of teaching General technical and special disciplines 

 

Өндірістік оқыту әдістемесі (сала бойынша) 3 

Методика производственного обучения (по профилю) 3 

The method of industrial training (in profile) 3 

Пәннің мақсаты: Өндірістік оқыту әдістемесі өндірістік оқытудың принциптері, 

өндірістік оқытудың жүйелері,  оқыту түрлерінің жіктелуі,  оқыту түрлері, әдістері, 

тәсілдері, оқыту нысандары, өндірістік оқыту шебердің сабаққа дайындалуы, оқытуға 

арналған құжаттамалар, оқытуды жоспарлау, оқушылардың білімін бағалау және т.б 

түсініктермен танысуға мүмкіндік береді. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Кәсіптік білім беру жүйесі. 

Кәсіптік оқытудың мазмұны мен міндеті. Оқыту қағидалары. Оқыту әдістері. Кәсіптік 

оқытудағы инновациялық технологиялар.  

Пән өндірістік оқу үрдісін ұйымдастыру мен жүзеге асырудағы тәжірибесін 

игеруге, оның жағдайын талдауға және оқушылардың оқу іс-әрекетінің нәтижелеріне, 

сондай-ақ өндірістік оқыту шебері педагогикалық мамандығын игеруге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. өндірістік оқытудың мазмұнын, ұйымдастырылуын және өткізілуін 

айқындайтын, өндірістік оқыту шеберінің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық 

актілерді және өзге де құжаттарды түсіну керек.; 

2.  мақсаты, мазмұны, әдістері; 

3. нақты жағдайларға байланысты оқыту мақсаттарына қол жеткізу жолдарын, 

тәсілдері мен құралдарын негіздеу; 

4. жоспарлау және нормалау, 

5. ҚТ-ға сәйкес мамандықтар мен біліктіліктер бойынша ӨЖҚ әзірлеу;  

 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

жалпы педагогика, жалпы психология, тәрбие жұмысының әдістемесі және 

технологиясы, мамандыққа кіріспе 

общая педагогика, общая психология, методика и технология воспитательной 

работы, введение в специальность 

General pedagogy, General psychology, methodology and technique of educational 

work, introduction to the specialty 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, жеке әдістемелер, 

және кәсіби іс-тәжірибе өту кезінде. 

методика преподавания общетехнических и специальных дисциплин 
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6. оқу-өндірістік жұмыстарды орындауға арналған нұсқаулық құжаттарды 

құрастыру, Оқу-әдістемелік кешендерді (ОӘК), электрондық оқу-әдістемелік кешендерді 

(ЭӘББ) қалыптастыру және олардың қажетті элементтерін әзірлеу;  

7. әр түрлі үлгідегі сабақтарды жобалау, меңгерілетін НС сәйкес кәсіптер мен 

мамандықтар бойынша зертханалар, өндірістік (оқу-өндірістік) шеберханалар және 

өндіріс жағдайында өндірістік оқыту әдістемесін әзірлеу, еңбекті қорғау, өрт және 

экологиялық қауіпсіздік ережелері мен нормаларын сақтау;  

8. білім алушылардың оқу және оқу-өндірістік қызметінің нәтижелерін 

диагностикалау. 

 

Цель предмета:  изучение дисциплины позволяет сформировать знания, умения и 

навыки,  способствующие плодотворной работе с учащимися молодежью в системе 

начального профессионального образования, позволяет изучить задачи, принципы, 

производственного обучения, а также  ознакомиться с основными формами, методами, 

средствами профессинального обучения, методами контроля. 

Содержание курса включает в себя следующие темы: Система производственного 

обучения. Содержимость и обязанность производственного обучение. Принципы 

обучения. Инновационные технологии в производственном обучении. 

Дисциплина направлена на освоение опыта организации и осуществления 

производственного учебного процесса, анализ его состояния и результатов учебной 

деятельности учащихся, а также овладение педагогической профессией мастера 

производственного обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать нормативные правовые акты и иные документы, определяющие 

содержание, организацию и проведение производственного обучения, регулирующие 

деятельность мастера ПО; 

2.  проектировать цели, содержание, методы ПО; 

3. обосновывать пути, способы и средства достижения целей обучения в 

зависимости от конкретных условий; 

4. планировать и нормировать процесс ПО, 

5. разрабатывать УПД по специальностям и квалификациям, соответствующим 

НС;  

6. составлять учебные инструктивные документы на выполнение учебно-

производственных работ, формировать учебно-методические комплексы (УМК), 

электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) и разрабатывать их необходимые 

элементы;  

7. проектировать занятия ПО различных типов, разрабатывать методики 

производственного обучения в условиях лабораторий, производственных (учебно-

производственных) мастерских и производства по профессиям и специальностям, 

соответствующим осваиваемому НС, соблюдать правила и нормы охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности;  

8.  диагностировать результаты учебной и учебно-производственной деятельности 

обучающихся.  

 

The aim of object study of discipline allows to form knowledge, skill and experiences, 

promoting the fruitful to job with learning youth in system elementary professional formations, 

allows to learn the problem, principle, the industrial instructions, and also with become 

acquainted with main form, method, means профессинального instruction, methods control. 

The maintenance of course includes in itself following subject : System of industrial 

instruction. The maintenance and the duty industrial instruction. The Principles of instruction. 

Innovational technologies in the industrial instruction. 

Students from the study: 

1. understand the regulations and other documents that determine the content,  

organization and conduct of industrial training, regulating the activities of the MASTER; 

2.  to design the objectives, contents, methods; 

3. justify the ways, methods and means to achieve learning goals, depending on the  
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specific conditions; 

4. plan and normalize the PROCESS, 

5. develop UPD on specialties and qualifications corresponding to the national  

Assembly;  

6. to prepare instructional documents for the implementation of educational  

and production works, to form educational and methodical complexes( CMC), electronic 

educational and methodical complexes (EUMC) and to develop their necessary elements;  

7. design classes of different types, develop methods of industrial training in  

laboratories, production (training and production) workshops and production of professions and 

specialties corresponding to the mastered NS, comply with the rules and regulations of labor 

protection, fire and environmental safety;  

8. to diagnose the results of educational and production activities of students. 

Материлдарды көркемдеп өңдеу және тұрмыс эстетикасы 

Художественная обработка материалов и эстетика быта 

Artistic processing of materials and aesthetics of everyday life  

Курстың мақсаты: студенттерді өз бетінше жобалау, дизайнерлік іс-әрекет 

жасауға, белгілі бір сала бойынша әр түрлі композициялық материалдарды қолдана 

отырып, дайын бұйымдарды жасауға үйрету және сол арқылы оқушылардың эстетикалық 

талғамын дамыту. 

Пәннің мазмұны: Көркем маталарды өңдеу. Өрнек, тоқылған, кесте, пальто 

Көркем маталарды өңдеудің өнерін дамытудың тарихи негіздері. Матаның түрлері. 

Көркем маталарды өңдеу түрлері. Маталық өнімнің көркемдік ерекшеліктері. 

Педагогикалық үдерісте әртүрлі көркем маталарды өңдеу әдістерін қолдану. Талшықты 

материалдарды көркем өңдеуге байланысты қолөнерді дамыту тарихы. Кескіндеме. 

Тоқыма Жылтырататын жүн. Қосымша білім берудің мектептен тыс және мектептен тыс 

білім беру тәжірибесінде талшықты материалдармен жұмыс істеудің әр түрлі әдістерін 

қолдану. 

Пән болашақ ұстаздарды көркем шығармашылық дәстүрлерінің ғасырлық 

дәстүрлерін, өнімді жобалаудағы композициялық шешімдерді қалыптастыру, 

эстетикалық дәмді тәрбиелеуді қамтитын халық өнерінің сұлулығы мен үйлесім әлемімен 

танысуға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. сәндік қолданбалы өнердегі аспаптармен жұмыс істеу әдістері мен  

тәсілдерін түсіну; 

2. сәндік қолданбалы өнерде арнайы практикалық дағдылар мен жұмыс  

әдістерін қолдану; 

3. сәндік қолданбалы өнердегі практикалық жұмыстың құралдары, әдістері  

мен тәсілдерін көрсету; 

             4. сәндік-қолданбалы өнерде жаңа технологияларды қолдана отырып әр түрлі 

сәндік бұйымдарды әзірлеудің әдістері мен тәсілдерін әзірлеу; 

5. кескіндеме, графикадағы композиция жұмысында бейнелеу дағдыларын  

жүзеге асыру тәсілдерін меңгеру. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

жалпы педагогика, жалпы психология, тәрбие жұмысының әдістемесі және 

технологиясы, мамандыққа кіріспе 

общая педагогика, общая психология, методика и технология воспитательной 

работы, введение в специальность 

General pedagogy, General psychology, methodology and technique of educational 

work, introduction to the specialty 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, жеке әдістемелер, 

және кәсіби іс-тәжірибе өту кезінде. 

методика преподавания общетехнических и специальных дисциплин 

methods of teaching General technical and special disciplines 
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Цель курса: научить студентов самостоятельно проектировать, дизайнерской 

деятельности, создавать готовые изделия с использованием различных композиционных 

материалов по определенной области и тем самым развивать эстетический вкус 

обучающихся. 

Содержание дисциплины: Художественная обработка ткани. Узорное, вязание, 

вышивка, валяние Историческая справка развития искусства художественной обработки 

ткани. Виды тканей. Виды художественной обработки ткани. Художественные 

особенности изделий из ткани. Использование различных приемов художественной 

обработки ткани в педагогическом процессе. История развития промыслов, связанных с 

художественной обработкой волокнистых материалов. Вышивка. Вязание. Валяние 

шерсти.  Использование различных приемов работы с волокнистыми материалами в 

практике школы и внешкольной системе дополнительного образования. 

Дисциплина направлена на ознакомление будущих педагогов с миром красоты и 

гармонии народного искусства, содержащей в себе многовековые традиции 

художественного творчества, формирование навыков композиционного решения при 

оформлении изделий, воспитание эстетического вкуса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать  приемы  и  методы  работы  с инструментарием  в  декоративно 

прикладном  искусстве 

2. использовать специальные практические  навыки  и  методы  работы  в  

декоративно прикладном искусстве 

3.демонстрировать  инструментарием, методами и приемами практической 

работы в декоративно  прикладном искусстве 

4. разрабатывать методы и приемы разработки различных декоративных изделий 

с применением новых технологий в декоративно-прикладном искусстве; 

5. владеть способами реализации изобразительных навыков в работе  над 

композицией в живописи, графике. 

 

The purpose of the course: to teach students to design, design activities, to create 

finished products using a variety of composite materials in a particular area and thereby develop 

the aesthetic taste of students. 

Content of discipline: Artistic processing of fabric. Patterned, knitting, embroidery, 

felting Historical background of the development of the art of artistic fabric processing. Kind of 

fabric. Types of artistic fabric processing. Artistic features of fabric products. The use of various 

techniques of artistic fabric processing in the pedagogical process. The history of the 

development of crafts associated with artistic processing of fibrous materials. Embroidery. 

Knitting. Felting wool.  The use of various methods of working with fibrous materials in the 

practice of schools and extracurricular system of additional education. 

The discipline is aimed at familiarizing future teachers with the world of beauty and 

harmony of folk art, which contains centuries-old traditions of artistic creativity, the formation 

of skills of compositional solutions in the design of products, education of aesthetic taste. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to understand the techniques and methods of working with tools in the arts and crafts 

2. to use special practical skills and methods of work in arts and crafts 

3. to demonstrate the tools, methods and techniques of practical work in the arts and 

crafts; 

4. to develop methods and techniques for the development of various decorative 

products with the use of new technologies in the arts and crafts; 

5. to own ways to implement visual skills in the work on the composition in painting, 

drawing. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Технология, физика, математика, материалдарды өңдеу технологиясының 

практикумы, өндіріс негіздері және қоршаған ортаны қорғау 

Технология, физика, математика, практикум по технологии обработки 

материалов, основы производства, охрана труда и окружающей среды 
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Тechnology, physics, mathematics, workshop on the technology of processing of 

materials, fundamentals of production, labor protection and environment 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

             Визуалды өнер, Әлемдік өнер мәдениеті 

 Изобразительное искусство, Мировая художественная культура  

Visual Arts, World Art Culture 

 

Ауылшаруашылық машиналары 

Сельскохозяйственные машины 

Agricultural Machinery 

Курстың мақсаты - болашақ мұғалімдерге ауыл шаруашылығы машиналарының 

құрылымы мен жұмыс процестері, олардың теориясының негіздері жөнінде жалпылама 

түрде қажетті мәліметтер беру. 

Пәннің мазмұны: топырақты терең өңдеуге арналған машиналар мен құралдарды 

енгізу. Топырақты беттік өңдеуге арналған машиналар мен құралдар. Тыңайтқыштарды 

енгізуге арналған машиналар және өсімдіктерді қорғауға арналған машиналар. Егуге 

және отырғызуға арналған машиналар. Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдарды жинауға 

арналған машиналар. Астықты тазалауға, сұрыптауға және кептіруге арналған машиналар 

жем дайындауға арналған машиналар сүрлемге және астыққа жүгеріні жинауға арналған 

машиналар. Тамыр және түйнек жемістерді жинауға арналған машиналар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ауыл шаруашылығындағы перспективалы технологиялардың ерекшеліктерін 

түсіну таңдау нақты жағдайлар үшін ауыл шаруашылығында ауыл шаруашылығы 

дақылдарын өсіру технологиялары;  

2. үшін техникалық құралдардың әрекет ету принциптерін меңгеру.  

ауыл шаруашылығындағы технологиялар;  

3. технологиялық операцияларды орындау үшін агрегаттарды көрсету  

дәнді дақылдарды өсіру;  

4. машина жасау, конструкция, жұмыс және технологиялық процестер, реттеу 

және жұмыс режимі, ауыл шаруашылығы техникасы саласындағы ғылыми-техникалық 

прогресті дамытудың негізгі бағыттары мен үрдістерін қалыптастыру 

5. ауыл шаруашылығы машиналары кешендерін жобалау және жинақтау  

және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету; ауыл шаруашылығы жұмыстарына 

арналған технологиялық құралдарды сынау дағдысын меңгеру: ауыл шаруашылығының 

өндірістік процестерінің орындалатын жұмыстарының сапасы мен тиімділігін бағалау. 

6. ауыл шаруашылығы машиналарының негізгі түрлерінің жұмысын талдау 

7. ауыл шаруашылығы жұмыстарын орындау кезінде машиналарды пайдалану 

 

Цель курса - дать будущим учителям технологии в обобщенном виде 

необходимые сведения по устройству и рабочим процессам сельскохозяйст-венных 

машин, основам их теории. 

Содержание дисциплины: Введение Машины и орудия для глубокой обработки 

почвы. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Машины для внесения 

удобрений и машины для защиты растений. Машины для посева и посадки. Машины для 

уборки зерновых и зернобобовых культур. Машины для очистки, сортировки и сушки 

зерна Машины для заготовки кормов Машины для уборки кукурузы на силос и зерно. 

Машины  для  уборки  корне и клубнеплодов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

1. понимать особенности перспективных технологий в сельском хозяйстве выбор  

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в сельском хозяйстве 

для конкретных условий;  

2. владеть принципами действия технических средств для перспективных  

технологий в сельском хозяйстве;  

3. демонстрировать агрегаты для выполнения технологических операций  

возделывания зерновых культур;  
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4. формировать основные направления и тенденций развития научно-

технического прогресса в области машиностроения, конструкции, рабочих и 

технологических процессов, регулирования и режима работы; сельскохозяйственной 

техники 

5. проектировать и комплектовать комплексы машин для сельскохозяйственных  

работ; обеспечить высокопроизводительную и рациональную эксплуатацию систем 

машин и оборудования; владеть: навыками испытаний технологических средств для 

сельскохозяйственных работ оценки качества и эффективности выполняемых работ 

производственных процессов сельского хозяйства. 

6. анализировать работы основных видов сельскохозяйственных машин 

7. использовать машин при выполнении сельскохозяйственных работ 

 

The aim of the course is to give future teachers of technology in a generalized form the 

necessary information on the device and working processes of agricultural machines, the basics 

of their theory. 

Content of discipline: Introduction of Machines and tools for deep tillage. Machines and 

tools for surface tillage. Fertiliser machines and plant protection machines. Machines for sowing 

and planting. Machines for harvesting grain and leguminous crops. Machines for cleaning, 

sorting and drying grain Machines for fodder Machines for harvesting corn for silage and grain. 

Machines for harvesting root and tubers. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. To understand the features of promising technologies in agriculture.  

technologies of cultivation of crops in agriculture for specific conditions;  

2. to know the principles of operation of technical means for perspective  

technologies in agriculture;  

3. demonstrate machines for technological operations  

cultivation of grain crops;  

4. to form the main directions and tendencies of development of scientific and technical 

progress in the field of mechanical engineering, design, working and technological processes, 

regulation and mode of operation; agricultural machinery 

5. to design and complete complexes of machines for agricultural  

6. to provide high-performance and rational operation of systems of machines and 

equipment; to possess: skills of testing of technological means for agricultural work assessment 

of quality and efficiency of the performed works of production processes of agriculture. 

7.  to analyze the work of the main types of agricultural machines 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

физика, математика, электротехника, радиоэлектроника  

физика, электротехникаирадиоэлектроника 

physics, electrical engineering and radio electronics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

өндірісті автоматтандыру, оқу жабдықтарын пайдалану мен монтаждау, оқудағы 

жобалау, композиция, модельдеу мен дизайн, ауылшаруашылығында жылуэнергетикалық 

жүйені компьютерлік модельдеу 

автоматизация производства, монтаж и эксплуатация учебного оборудования, 

учебное проектирование, композиция, моделирование и дизайн, компьютерное 

моделирование теплоэнергетических систем в сельком хозяйстве 

industrial automation, Assembly and maintenance of educational equipment, 

educational design, composition, modeling and design, computer simulation of thermal power 

systems in celcom farm 

 

Пәннің мақсаты: осы курсты оқыту барысында суреттің экранда қалыптасу 

принципімен танысу. Проекциялық сызуларды, бұйымдармен құрастырылған бірліктерде 

        Автоматтандырылған жобалау жүйесі 

                Система автоматизированного проектирования 

                     Computer-aided design 
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орындалатын графикалық айрықша белгілерді қолдануды үйрету және алған теорилық 

білімдерін тәжірибеде қолдануды қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: график түріндегі бағдарламалар 

жұмыстарының негізгі әдістерін, автоматты жобалаулар жүйелер негізгі ұғымдарын және 

анықтауларын. 

Пән кәсіби есептерді шешу кезінде білімділікке және білімділікке, практикалық 

тәжірибе негізінде табысты әрекет етуге, берілген құзыреттілік стандарттарына сәйкес 

міндеттерді орындау қабілетіне бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. жобалаудың негізгі ұғымдарын, графикалық бағдарламалармен жұмыс істеуді 

түсіну, 

2. графикалық есептерді шешу үшін сауатты қойылымды орындау, алған 

теориялық білімді практикада қолдану;  

3. графикалық бағдарламалармен жұмыс істеу дағдыларын көрсету; 

4.техникалық жүйелерді басқару, Мұнай-газ объектілерінің жабдықтарын 

пайдалану және қызмет көрсету; 

5. нақты нәтижелерге қол жеткізу үшін инновациялық тәсілдерді практикалық 

қызметке енгізу; 

6. маркетингтік зерттеулерді жүзеге асыру және ресурстарды пайдалану 

тиімділігін арттыратын жобаларды құруға қатысу. 

 

Цель дисциплины: при изучении данной дисциплины ознакомить студентов 

принципами формирования изображений на экране, научить ростовому способу 

изображения графической информации, в котором изображение представлено 

прямоугольной матрицей точек, также формировать способности применения 

теоретических знаний на практике. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: основные методы работы 

в графических программах, основные понятия и определения  системы 

автоматизированного проектирования. 

Дисциплина направлена на умения и знаний при решении профессиональных 

задач, успешно действовать на основе практического опыта, способность выполнять 

задачи в соответствии с заданными стандартами компетенции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать основные понятия проектирования, работу графическими 

программами, 

2. выполнить грамотно постановку для решения графических задач, применять 

полученные теоретические знания на практике;  

3. демонстрировать навыки по работе с графическими программами; 

4.управлять техническими системами, эксплуатировать и обслуживать 

оборудование нефтегазовых объектов; 

5. внедрять в практическую деятельность инновационные подходы для 

достижения конкретных результатов; 

6. осуществлять маркетинговые исследования и участвовать в создании проектов, 

повышающих эффективность использования ресурсов. 

 

The purpose of discipline: at studying of this discipline is to acquaint students with 

principles of formation of images on the screen, to teach the way rostovomu image of graphic 

information in which the image is represented by a rectangular matrix of points, also to form the 

ability of practical application of theoretical knowledge in practice. 

The discipline content includes the following topics: basic techniques for working in 

graphic programs, basic concepts and definitions computer-aided design. 

The discipline is aimed at skills and knowledge in solving professional problems, 

successfully act on the basis of practical experience, the ability to perform tasks in accordance 

with the specified standards of competence. 

As a result of the study the student must:   

1. understand the basic concepts of design, work graphic programs, 
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2. to perform competently statement for the solution of graphic problems, to apply the 

received theoretical knowledge in practice;  

3. to demonstrate skills in working with graphics programs. 

4.to manage technical systems, operate and maintain equipment of oil and gas facilities; 

5. to implement innovative approaches in practice to achieve concrete results; 

6. to carry out marketing research and participate in the creation of projects that increase 

the efficiency of resource use. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

физика, математика, электротехника, радиоэлектроника  

физика, электротехникаирадиоэлектроника 

physics, electrical engineering and radio electronics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

өндірісті автоматтандыру, оқу жабдықтарын пайдалану мен монтаждау, оқудағы 

жобалау, композиция, модельдеу мен дизайн, ауылшаруашылығында жылуэнергетикалық 

жүйені компьютерлік модельдеу 

автоматизация производства, монтаж и эксплуатация учебного оборудования, 

учебное проектирование, композиция, моделирование и дизайн, компьютерное 

моделирование теплоэнергетических систем в сельком хозяйстве 

industrial automation, Assembly and maintenance of educational equipment, 

educational design, composition, modeling and design, computer simulation of thermal power 

systems in celcom farm 

 

Жаңа технологиялар мен композициялық материалдар 

Новые технологии и композиционные материалы 

New technologies and composite materials 

Мақсаты: студенттерді өз бетімен жобалауға, дизайнерлік іс-әрекетке, белгілі бір 

сала бойынша әртүрлі композициялық материалдарды қолдана отырып дайын бұйым 

жасауды үйрету және сол арқылы білім алушылардың эстетикалық талғамын дамыту.  

Пәннің мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Қазақстан Республикасында 

қолданбалы қолөнердің  жай-күйі және даму болашағы. Пэчворк. Құрақ құрау. Витраж 

техникасы. Фетрмен жұмыс. Бисермен жұмыс. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. композицияның негізгі заңдарымен және принциптерімен, композиция 

заңдылықтырын қолдану аймақтарын анықтайды; 

2.  түстер жәні түс үйлесімділігі туралы жалпы түсініктерді меңгереді;  

3. сәндік қолданбалы қолөнерде жаңа технологияларды қолдана отырып түрлі 

сәндік бұйымдарды әзірлеу әдіс-тәсілдерін үйренеді; 

4. әртүрлі композициялық материалдарды қолдана отырып сәндік қолданбалы 

қолөнер бұйымдарын жасай біледі;  

5. түрлі композициялық материалдарды шығармашылық жұмыстарда қолдана 

білуді меңгереді.  

 

Цель: научить студентов самостоятельно проектировать, дизайнерской 

деятельности, создавать готовые изделия с использованием различных композиционных 

материалов по определенной области и тем самым развивать эстетический вкус 

обучающихся.  

Содержание дисциплины: цели и задачи дисциплины. Состояние и перспективы 

развития прикладного искусства в Республике Казахстан. Пэчворк. Лоскутное шитье. 

Техника витража. Работа с фетром. Работа с бисером. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. определять основные законы и принципы композиции, области применения 

закономерностей композиции; 

2. понимать общие  понятия о гармонии цвета и цвета;  

3. разрабатывать методы и приемы разработки различных декоративных изделий 

с применением новых технологий в декоративно-прикладном искусстве; 
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4. создавать изделия декоративно-прикладного искусства, используя различные 

композиционные материалы;  

5. применять различные композиционные материалы в творческих работах. 

 

Purpose: to teach students to design, design activities, to create finished products using 

a variety of composite materials in a particular area and thereby develop the aesthetic taste of 

students.  

Content of discipline: goals and objectives of the discipline. State and prospects of 

development of applied arts in the Republic of Kazakhstan. Patchwork. Patchwork. Stained 

glass technique. Work with felt. Work with beads. 

As a result of studying the discipline student: 

1.  to determine the basic laws and principles of composition, the application of laws of 

composition; 

2.  to understand the General concepts of color and color harmony;  

3. to develop methods and techniques for the development of various decorative 

products with the use of new technologies in the arts and crafts; 

4.  to create products of decorative and applied art, using a variety of composite 

materials;  

5. to apply various composite materials in creative works. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Технология, физика, математика, материалдарды өңдеу технологиясының 

практикумы, өндіріс негіздері және қоршаған ортаны қорғау 

Технология, физика, математика, практикум по технологии обработки 

материалов, основы производства, охрана труда и окружающей среды 

Тechnology, physics, mathematics, workshop on the technology of processing of 

materials, fundamentals of production, labor protection and environment 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Визуалды өнер, Әлемдік өнер мәдениет 

 Изобразительное искусство, Мировая художественная культура 

Visual Arts, World Art Culture 

 

Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерге ауылшаруашылығындағы жылу 

энергетикалық нысандарды компьютерлік үлгілеу туралы білім беру және студенттерді 

алгоритмдеу және жылу энергетикалық үдерістер мен орнатулардың математикалық 

үлгілеуін құрастырудың, оңтайландырылған есептер жүргізудің әдістерімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: компьютерлік үлгілеудің 

теориялық негіздері; компьютерлік үлгілердің базалық класстары; энергияның негізгі 

көздерін үлгілеу, нысанның, үдеріс пен басқару жүйесінің математикалық үлгісін 

құрастыру; жылу энергетикалық жабдықтардың негізгі физико-математикалық үлгісі; 

ауылшаруашылығындағы жылу энергетикалық нысандарды басқару негізі. 

Пәндер ауыл шаруашылығындағы жылу-энергетикалық қондырғыларды 

компьютерлік модельдеу саласындағы студенттердің білімін алуға, сондай-ақ 

студенттерді жылу-энергетикалық үрдістер мен қондырғылардың математикалық 

үлгілерінің алгоритмдерін және компиляция әдістерімен таныстыруды, оңтайландыру 

есептерін жүргізу әдістерін меңгеруге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. негізгі физика-математикалық модельдерді және заңдарды түсіну  

жылудың тасымалдануы, ауыл шаруашылығындағы жылуэнергетикалық және 

жылутехнологиялық қондырғылар мен жүйелер үшін компьютерлік модельдерді құрудың 

жалпы принциптері, кезеңдері мен шарттары.  

2. жұмыстың кинематикасы мен динамикасын моделдеу  

        Ауылшаруашылығында жылу энергетикалық жүйені компьютерлік 

үлгілеу 

       Компьютерное моделирование теплоэнергетических систем в сельском 

хозяйстве 

       Computer modeling of heat and power systems in agriculture 
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механизмдер. 

3. компьютерлік модельдеу әдістерін қолдану  

жылуэнергетикалық жүйені және оның элементтерін зерттеу және жобалау. 

4. басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде сандық және сапалық талдау 

әдістерін қолдану және экономикалық, қаржылық және ұйымдастырушылық-

басқарушылық модельдерді құру; 

5.  ұйымдастыру жүйелерінің математикалық модельдерін таңдау, олардың 

барабарлығын талдау, модельдердің басқарудың нақты міндеттеріне бейімделуін жүргізу. 

 

Целью изучаемой дисциплины является: получение студентами знаний в области 

компьютерного моделирования теплоэнергетических объектов в сельском хозяйстве, а 

также ознакомление студентов с методиками алгоритмизации и составления 

математических моделей теплоэнерге-тических процессов и установок; методиками 

проведения оптимизационных расчетов.   

Содержание дисциплины включает следующие разделы: теоретические основы 

компьютерного моделирования; базовые классы компьютерных моделей; моделирование 

основных источников энергии, построение математических моделей объектов, процессов 

и систем управления энергетики; основные балансовые соотношения, законы 

функционирования и основные физико-математические модели теплотехнического 

оборудования; основы управления теплоэнергетическими объектами в сельском 

хозяйстве. 

Дисциплины направлена на получение студентами знаний в области 

компьютерного моделирования теплоэнергетических объектов в сельском хозяйстве, а 

также ознакомление студентов с методиками алгоритмизации и составления 

математических моделей теплоэнергетических процессов и установок, методиками 

проведения оптимизационных расчетов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать законы и основные физико-математические модели  

переноса теплоты, общие принципы, этапы и условия создания компьютерных 

моделей для теплоэнергетических и теплотехнологических установок и систем в 

сельском хозяйстве.  

2. моделировать кинематику и динамику работы простейших  

механизмов. 

3. применять навыки методам  компьютерного моделирования при  

исследовании и проектировании  теплоэнергетической системы и ее элементов. 

4. применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; 

5.  выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления. 

 

The purpose of studying of discipline is: giving students knowledge in the field of 

computer simulation of heat and power facilities in agriculture, as well as familiarize students 

with the methods of algorithmization and creating mathematical models of Teploenergo-critical 

processes and systems; methods for optimization calculations.  

The discipline content includes the following topics: theoretical basics of computer 

modeling; basic classes of computer models; the modeling of the main energy sources, the 

construction of mathematical models of objects, processes and systems of the Department of 

energy; the basic balance relations, laws of functioning and General physical-mathematical 

model of heat engineering equipment; basic control heat and power facilities in agriculture. 

The discipline is aimed at obtaining students' knowledge in the field of computer 

modeling of thermal power facilities in agriculture, as well as introduction of students with the 

methods of algorithmization and compilation of mathematical models of thermal power 

processes and installations, methods of optimization calculations. 

As a result of studying the discipline the student must:  

1. to understand laws and basic physical and mathematical models  
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heat transfer, General principles, stages and conditions for the creation of computer 

models for heat power and heat technology plants and systems in agriculture.  

2. to simulate kinematics and dynamics of protozoa  

mechanisms'. 

3. to apply skills to methods of computer modeling at  

research and design of heat power system and its elements. 

4. to apply quantitative and qualitative methods of analysis in management decision-

making and build economic, financial, organizational and management models; 

5.  to choose mathematical models of organizational systems, to analyze their 

adequacy, to carry out adaptation of models to specific tasks of management. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

информатика, математика, физика 

информатика, математика, физика 

computer science, mathematics, physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

үлгілеу, жылу энергетикадағы элементтер мен жүйелерді алгортимдеу және 

оңтайландыру, кешенді жүйелерді үлгілеу, жылу энергетикалық жүйелерді 

математикалық үлгілеу. 

моделирование, алгоритмизация и оптимизация элементов и систем в 

теплоэнергетике,моделирование комплексных систем, математическое моделирование 

теплоэнергетических систем. 

modeling, algorithmization and optimization of components and systems in a power 

system, modeling of complex systems, mathematical modeling of thermal power systems. 

 

Электр машиналары және электр жетегі 

Электрические машины и электропривод 

Electrical machinery and electric 

Пәннің мақсаты электротехниканың негізгі заңдарымен, электр энергиясын 

қолдану және жіберу жолдарымен, машиналармен аппараттардың электр тізбегіндегі 

физикалық құбылыстармен  танысып студенттерге электронды аспаптардың жұмыс 

істеуін уйрету.  

Мазмұны бағамының мынадай бөлімдерді қамтиды: Құрылғы электр машиналары 

ж не рекет ету. Электр схемалары автоматтандыру ралдарыны. Электр тізбегі. 

Пән электротехниканың негізгі заңдарымен, электр энергиясын өндіру, беру және 

пайдалану заңдылықтарымен, машиналар мен аппараттардағы электр тізбектеріндегі 

физикалық құбылыстармен, олардың жұмыс ерекшеліктерімен танысуға, электрондық 

аспаптар мен құрылғылардың жұмыс істеу принциптеріне үйретуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. электр машиналары мен автоматтандыру құралдарының теориялық негіздері 

мен мақсатын, құрылысы мен жұмысын түсіну.  

2. Автоматтандыру құралдарының электр сұлбаларын құру және жинау және 

электр тізбектері мен автоматтандыру құралдарының негізгі параметрлерін есептеу. 

3. ауыл шаруашылық агрегаттарының жетектерінде электр машиналары мен 

жабдықтарын қосу үшін электр сұлбаларын құрастыру және құрастыру дағдыларын 

көрсету. 

4. ғылыми зерттеулер жүргізу және кәсіби саладағы қолданбалы міндеттерді 

шешу кезінде Математикалық талдау әдістерін қолдану;  

5. қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар мен мамандандырылған 

бағдарламаларды пайдалана отырып, электр техникалық мақсаттағы күрделі жүйелердің, 

бұйымдардың, құрылғылар мен қондырғылардың режимдерін талдау, модельдеу және 

есептеу әдістерін қолдану 

6. электр техникасы саласындағы нәтижелерді кейіннен өңдеу және талдау 

арқылы берілген әдістемелер бойынша эксперименттер жүргізу. 

 

Целью  дисциплины является ознакомлением  с основными законами 

электротехники, закономерностями производства, передачи и использования 
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электрической энергий, с физическими явлениями в электрических цепях в машинах и 

аппаратах, с особенностями их работы, обучение студентов принципам действия 

электронных приборов и устройств. 

Содержание курса включает следующие разделы: Устройство и принцип действия 

электрических машин. Электрические схемы средств автоматизации. Электрические 

цепи.  

Дисциплина направлена на ознакомление с основными законами электротехники, 

закономерностями производства, передачи и использования электрической энергий, с 

физическими явлениями в электрических цепях в машинах и аппаратах, с особенностями 

их работы, обучение принципам действия электронных приборов и устройств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать теоретические  основы  и назначение, устройство и работу 

электрических машин и средств автоматизации.  

2. составлять и собирать электрические схемы средств автоматизации и уметь 

рассчитывать основные параметры электрических цепей и средств автоматизации. 

3. продемонстривоть навыки самостоятельного составления и разработки 

электрических схем для подключения электрических машин  и оборудования в приводах 

сельскохозяйственных агрегатов. 

4. применять методы математического анализа при проведении научных 

исследований и решении прикладных задач в профессиональной сфере;  

5. использовать методы анализа, моделирования и расчетов режимов сложных 

систем, изделий, устройств и установок электротехнического назначения с 

использованием современных компьютерных технологий и специализированных 

программ 

6. проводить эксперименты по заданным методикам с последующей обработкой и 

анализом результатов в области электротехники. 

 

The purpose of discipline is acquaintance with fundamental laws of electrical equipment, 

regularities of production, transfer and use electric energiya, with the physical phenomena in electric 

chains in machines and devices, with features of their work, training of students in the principles of 

operation of electronic devices and devices. 

The maintenance of a course includes the following sections: Device and principle of 

operation of electrical machines. Electric circuits of an automation equipment. Electric chains.  

The discipline is aimed at introduction basic laws of electrical engineering, laws of 

production, transmission and use of electrical energy, physical phenomena in electrical circuits 

in machines and apparatus, introduction the peculiarities of their work, teaching the principles 

of operation of electronic devices. 

As a result of studying the student has to: 

1. understand the theoretical basis and purpose, design and operation of electrical 

machines and automation.  

2. make and assemble electrical circuits of automation and be able to calculate the basic 

parameters of electrical circuits and automation. 

3. demonstrate the skills of self-preparation and development of electrical circuits for 

connecting electrical machines and equipment in the drives of agricultural units. 

4. apply the methods of mathematical analysis in conducting research and solving 

applied problems in the professional sphere;  

5. use methods of analysis, modeling and calculation of modes of complex systems, 

products, devices and installations for electrical purposes using modern computer technology 

and specialized programs 

6. to carry out experiments on the set techniques with the subsequent processing and the 

analysis of results in the field of electrical engineering. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Математика, теориялық және қолданбалы механика, физика 

Математика, теоретическая и прикладная механика, физика 

Mathematics, theoretical and applied mechanics, physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 
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Өңдеу өндірістерінің процестері мен аппараттары, астықты кептіру 

Процессы и аппараты перерабатывающих производств, зерносушение 

Processes and equipment of processing industries, grain drying 

 

Пәннің мақсаты: оқу жабдықтарын пайдалану мен монтаждаудың негізгі 

түсініктерімен және анықтамаларымен таныстырып теориялық білімдерін тәжірибеде 

қолдануды қалыптастыру. Пәнді оқыту өндірістік ұйымның негізгі бағыттары, оқу 

жабдықтарын жөндеудің негізгі әдістері, жөндеу түрлері, қондырғылардың 

пайдаланылуын білуге мүмкіндік береді. 

 Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:  Технология сабағында 

қолданылатын оқу құралдары және олармен жұмыс істеудегі қауіпсіздік ережелерімен 

танысу.  Тігін машинасы және оның құрылысы.Тігін машинасының құрылысы және оның 

бөлшектеріндегі ақаулары. 

Пән құрастырудың негізгі түсініктері мен анықтамаларымен танысуға, сонымен 

қатар теориялық білімді практикада қолдануға дайындығын қалыптастыруға және 

өндірісті ұйымдастырудың негізгі ережелері туралы, оқу жабдықтарын жөндеу және 

сақтауды ұйымдастыру әдістерін үйретеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. маталар мен материалдардың физика-механикалық және технологиялық 

қасиеттерін, тігудің негізгі тәсілдерін орындау тәсілдерін, бұйымды ресімдеу және өңдеу 

ережесін анықтау; 

2. әр түрлі мақсаттағы негізгі және әрлеу тігін жұмыстарын орындау, тігін 

бұйымдарының бөлшектерін қосу, оларды дұрыс күту; 

3. мамандандырылған жабдықта жұмыс істеу дағдыларын көрсету; 

4. ішкі электр желілерінің қарапайым сұлбаларын монтаждаудың технологиялық 

карталарын құру; 

5. электр жабдықтарын монтаждау және бөлшектеу бойынша жұмыстарды 

орындау. 

 

Цель предмета:  ознакомить с основными понятиями и определениями монтажа, 

эксплуатации учебного оборудования, а также научить применять теоретические знания 

на практике.  Данный курс дает возможность узнать об основных положениях 

организации производства, а также о методах ремонта и организации хранения учебного 

оборудования. 

Содержание курса включает в себя следующие темы: «Ознакомиться с техникой 

безопастности и основным оборудованием которое применяется на уроке». «Швейная 

машина». «Структура и недастатки швейных машин». «Описание работы машинных 

механизмов». «Основные правила ремонта учебного оборудования». 

Дисциплина направлена на ознакомление с основными понятиями и 

определениями монтажа, эксплуатации учебного оборудования, а также на формирование 

готовности применять теоретические знания на практике и об основных положениях 

организации производства, о методах ремонта и организации хранения учебного 

оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. oпределить физико-механические и технологические свойства тканей и 

материалов, способы выполнения основных приемов пошива, правила оформления и 

отделки изделия; 

2. выполнять основные и отделочные швейные работы различного назначения, 

соединять детали швейных изделий, правильно ухаживать за ними; 

3. продемонтрирлвать  навыки работы на специализированном оборудовании; 

4. составлять технологические карты монтажа простейших схем внутренних 

электрических сетей; 

5. выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 

        Оқу жабдықтарын пайдалану мен монтаждау 

                 Монтаж и эксплуатация учебного оборудования 

                     Installation and operation of training equipment 
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Aim of discipline : to acquaint basic concepts anddeterminations of editing and exploita

tion of educationalequipment, also to teach to apply theoretical knowledge inpractice. This cour

se gives an opportunity to knoworganizations of production about substantive provisions,about t

he methods of repair of educational equipment, alsoabout organization of storage of equipment. 

The maintenance of course includes in itself following subject : Base equipment which 

will apply on lesson technologies and ознокомиться rules the safety. The sewing machine. The 

structure of sewing machines. The description of work machinized mechanisms. The Base rule 

the repair  equipments.  

The discipline is aimed familiarization with the basic concepts and definitions of 

installation, operation of educational equipment, as well as the formation of readiness to apply 

theoretical knowledge in practice and the basic provisions of the organization of production, 

methods of repair and storage of educational equipment. 

Students from the study: 

1. to determine the physical, mechanical and technological properties of fabrics and 

materials, methods of performing basic sewing techniques, rules of design and finishing of the 

product; 

2. to perform basic and finishing sewing work for various purposes, connect parts of 

garments, properly care for them; 

3. to demonstrate your skills on specialized equipment; 

4. to make technological cards of installation of the simplest schemes of internal 

electric networks; 

5. to perform installation and dismantling of electrical equipment. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 
«Материалдарды өңдеу технологиясы, материалтану», «Химия», «Физика», 

«Математика», «Оқу шеберханаларда және өндірісте технологиялық машиналар мен 

құрал-жабдықтарды пайдалану»  

«Технология обработки материалов», «Материаловедение», «Химия», «Физика», 

«Математика», «Стандартизация, технологические машины и оборудование» 

«technology of processing of materials», «materials science», «chemistry», «physics», 

«mathematics», «standardization», «technological machines and equipment». 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Оқу жабдықтарын пайдалану мен монтаждау, материлдарды көркемдеп өңдеу, 

оқу шеберханаларындағы машиналар мен қондырғылар.  

Технология поузловой обработки швейных изделий; художественная обработка 

материалов; технологические машины и оборудование в учебных мастерских и на 

производстве. 

Technology processing unit-to-unit clothing; artistic processing of materials; 

technological machines and equipment in the training workshop and production. 

 

Пәннің мақсаты: көлік техникасын диагностикалау, нысанның ақаулықтарын 

айқындау, қажетті жөндеуді немесе  техникалық күтуді анықтау, жұмыстың сапасын 

бағалау, диагностикалық тетіктің пайдалану жарамдығын кезекті күтуге дейін растауды 

үйрету.  

Пәннің мазмұны өзіне келесілерді қосады: қағидалы диагноздың қойылымы, 

диагностикалық параметрлер арқылы түйілетін нысанның тағайындалу ақаулығы, оның 

күй-жайын табу.  

Пән көтеру-көліктік машиналардың мақсаты, жұмыс қағидалары мен көлемін, 

көтеру механизмдері мен көлік құралдарын жіктеуді зерттеуге бағытталған; негізгі 

механизмдерді жобалау, көтеру және көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану шарттарын 

қамтамасыз ету қағидалары, көтеру механизмдерінің металл құрылымдары, пайдалану 

қасиеттерінің негізгі сипаттамалары, жүк көтергіштері мен көлік машиналарын 

Көтеру – транспорттық машиналар 

Подъемно-транспортные машины 

Hoisting Machines 
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автоматтандырылған жүк тиеу құрылғылары үшін қашықтан басқару жүйелерімен 

жабдықтауды қарастырады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. техниканы диагностикалаудың құралдары мен технологияларын есте сақтау; 

2. диагностикалық жұмыстарды жүргізу, себептерін анықтау  

анықталған ақаулықтар.  

3. анықталған себептерді анықтау дағдыларын көрсету  

диагностикалық картаны толтыру. 

4. жобалау және жобалау саласындағы білімі мен түсінігін көрсету құрастыру 

және пайдалану. ӨТМ. оқыту саласындағы озық ұстанымдарды білумен қалыптасқан 

кейбір аспектілерді қоса алғанда.  

5. өз білімі мен түсінігін көрсететін жолмен қолдану жұмысқа немесе өзінің 

жұмыс түріне кәсіби көзқарас, және ұсыну және қорғау іскерлігінде көрінетін 

құзыреттерге ие. 

 

Цель дисциплины: выявить неисправности объекта, определить потребность в 

ремонте или ТО, оценить качество выполненных работ или же подтвердить пригодность 

диагностируемого механизма к эксплуатации  очередного обслуживания. Овладение 

базовыми знаниями по основным понятиям дисциплины.  

Содержание дисциплина включает себе следущие: теоретически постановка 

диагноза сводится к тому, чтобы при помощи диагностических параметров, связанных с 

определенными неисправностями объекта, выявить его состояние.  

Дисциплина направлена на изучение назначения, принципов работы и области 

применения подъемно-транспортных машин, классификации грузоподъемных 

механизмов и транспортных средств, конструкции основных механизмов; правил 

обеспечения безопасных условий эксплуатации грузоподъемных и транспортных средств; 

металлоконструкции грузоподъемных механизмов, основных характеристик 

эксплуатационных свойств, оснащения грузоподъемных механизмов и транспортных 

машин системами дистанционного управления автоматическими грузозахватными 

устройствами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. запомнить средства и технологии  диагностирования  техники; 

2. проводить диагностические работы, выявлять причины обнаруженных 

неисправностей.  

3. продемонстрировать  навыки выявления причин обнаруженных 

неисправностей, заполнение диагностической карты. 

4. демонстрировать знание и понимание в области проектирования и 

конструирования и эксплуатации. ПТМ. включая некоторые аспекты, сформированные 

знанием передовых позиций в области обучения.  

5. применять свои знание и понимание таким образом, который указывает 

профессиональный подход к работе или своему роду занятий, и обладают 

компетенциями, которые проявляются в умении выдвигать и защищать  

 

The purpose of the discipline: to identify faults of the object, to determine the need for 

repair or MAINTENANCE, to assess the quality of work performed or to confirm the suitability 

of the diagnosed mechanism for the operation of the next service. Mastering basic knowledge of 

the basic concepts of the discipline.  

The content of the discipline includes the following: theoretically, the diagnosis is 

reduced to the fact that with the help of diagnostic parameters associated with certain faults of 

the object, to identify its condition. 

Discipline is aimed at studying the purpose, principles of operation and the scope of 

hoisting-and-transport machines, the classification of lifting mechanisms and vehicles; the 

design of the main mechanisms, rules for ensuring safe operating conditions for lifting and 

transport facilities, metal structures of lifting mechanisms, the main characteristics of 

operational properties, equipping hoisting gears and transport machines with remote control 

systems for automatic load handling devices. 
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As a result of studying the student should:  

1. to remember the means and technology of diagnosing equipment; 

2. to carry out diagnostic work, identify the causes detected faults.  

3. to demonstrate skills in identifying causes found faults, filling in the diagnostic card. 

4. to demonstrate knowledge and understanding in the field of design and design and 

operation. PTM. including some aspects formed by knowledge of advanced positions in the 

field of training.  

5. to apply your knowledge and understanding in a way that indicates professional 

approach to work or their occupation, and have competencies that are manifested in the ability 

to promote and protect. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Сұйық және газ механикасы, гидро және пневможетек, машина бөлшектері және 

конструкциялау негіздері, Көлік техникасының металл құрылымдарын жобалау, 

электротехника және электроника негіздері. 

Механика жидкости и газа, гидро- и пневмопривод, детали машин и основы 

конструирования, проектирование металлоконструкций транспортной техники, 

электротехника и основы электроники.  

Fluid mechanics, hydraulic and pneumatic drive, machine parts and design basics, 

design of metal structures of transport equipment, electrical engineering and electronics basics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Көтергіш - көлік орнатулары, тракторы және автомобильдер, машина-тракторлар 

жиынтығын пайдалану, ауылшаруашылық машиналар және т.б. 

Подъемно-транспортные установки, эксплуатация машинно-тракторного парка, 

тракторы и автомобили, и др. 

Lifting and transport the installation, operation of machine and tractor fleet, tractors and 

cars, etc. 

 

Radio electronics 

Курс мақсаты болып радиоэлектроника негіздерін, үш фазалы тізбек, 

тармақталған және тармақталмаған электр тізбектерін  оқу болып табылады. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Тұрақты және бір фазалы 

айнымалы тоқтар тізбектерінің теориясы және талдай әдістері. Пассивті және активті 

тізбектердегі физикалық процестер, талдау әдістері. Дара және байланысқан тізбектердегі 

резонанстық құбылыстар, сызықты тізбектердегі өткінші процестер. Электр фильтрлері, 

айнымалы тоқтың үш фазалы тізбектері. Ақпараттар теориясы, радиотехникалық 

сигналдарды талдау, электрондық және жартылай өткізгіш құралдар, интегралдық 

микроэлектрониика. Сызықты және бейсызықты және параметрлік тізбектер, аналогты 

құрылғылар, мағлұматты қашыққа тасымалдау және параметрлік тізбектер, аналогты 

құрылғылар, мағлұматты қашыққа тасымалдау және қабылдаудың теориясы, цифрлық 

техниканың функцияналдық түйіндері, микропроцессорлар және микропроцессорлық 

жүйелер. Радиоэлектрниканың жетістіктері мен даму бағыттары. 

Пән электр және магнит тізбектері үшін электрониканың негізгі заңдарын, электр 

және магнит шамаларын өлшеу әдістерін, негізгі электр машиналарының жұмыс 

принциптерін, олардың жұмыс және іске қосу сипаттамаларын, өндірістік процестерді 

автоматтандырудың міндеттері мен мақсаттарын,технологиялық процестерді 

автоматтандыру сатыларын, ТП және АБЖ мәнін, элементтерді белгілеуді және 

автоматтандырудың функционалдық сұлбаларының мазмұнын таныстыруға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

 1. өндірістік процестерді автоматтандырудың міндеттері мен мақсаттарын 

қалыптастыру;  

2. қарапайым электр және электронды сұлбаларды құру; 

 

3. электр және магниттік тізбектерді талдау және есептеу; 

Радиоэлектроника 

Радиоэлектроника 
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4. қарапайым технологиялық процестердің ФСА жобалау;  

5. технологиялық процестерді жобалау кезінде алынған білімді қолдану. 

6. өз еңбегін ұйымдастыру, өз қызметінің нәтижелерін үлкен дербестік 

дәрежесімен бағалау, өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; 

7. қолданылатын материалдар мен дайын бұйымдардың технологиялық 

көрсеткіштерінің физикалық - механикалық қасиеттерін анықтау бойынша стандартты 

сынау әдістерін қолдану. 

 

Целью курса является изучение основ радиоэлектроники, трехфазные цепи, 

разветвленные и не разветвленные электрические цепи. 

Содержание курса включает следующие разделы: Теория и расчет цепей 

постоянного и однофазного переменного токов,  физические процессы и методы расчет 

пассивных и активных цепей, резонансные явления в одиночных и вязанных системах, 

переходные процессы в линейных цепях, электрические фильтры, трехфазные цепи 

переменного тока. Теория информации, анализ радиотехнических сигналов, электронные 

приборы, полупроводниковые приборы, интегральная микроэлектроника, линейные, 

нелинейные и параметрические цепи, аналоговые устройство, теория передачи и приема 

информации на расстоянии, элементы цифровой техники, микропроцессоры и 

микропроцессорные системы.  Достижения и тенденции развития.  

Дисциплина направлена на ознакомление основных законов электроники для 

электрических и магнитных цепей, методов измерения электрических и магнитных 

величин, принципов работы основных электрических машин, их рабочие и пусковые 

характеристики, задач и цели автоматизации производственных процессов,ступеней 

автоматизации технологических процессов, сущности АСУ ТП и САУ, обозначений 

элементов и содержание функциональных схем автоматизации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. сформулировать задачи и цели автоматизации производственных процессов;  

2. составлять простые электрические и электронные схемы; 

3. выполнять анализ и расчет электрических и магнитных цепей; 

4. проектировать ФСА простейших технологических процессов;  

5. применять полученные знания при проектировании технологических 

процессов. 

6. организовывать свой труд, оценивать с большей степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы; 

7. применять  методы  стандартных  испытаний  по  определению  физико- 

механических  свойствами  технологических  показателей  используемых  материалов  и  

готовых изделий. 

 

The purpose of a course is the studying of bases of electrical equipment, three-phase 

chains which are branched out and not branched electric chains. 

Contents: Theory and Design of circuits DC and single-phase alternating current, the 

physical processes and methods of calculation of passive and active circuits, resonance 

phenomena in individual knitting systems, transients in linear circuits, electrical filters, three-

phase AC circuit. Information Theory, Analysis of radio signals, electronic devices, 

semiconductor devices, integrated microelectronics, linear and non-linear parametric circuit, the 

analog device, the theory of transmission and reception of information in the region, the 

elements of digital technology, microprocessors and microprocessor systems. Achievements and 

development trends.  

Discipline aims at introduction the basic laws of electronics for electric and magnetic 

circuits, methods of measurement of electrical and magnetic quantities, operating of principles 

of basic electrical machines, their operating and starting characteristics of the objectives and 

goals of automation of production processes,levels of automation of technological processes, 

ACS, TP and self-propelled guns, symbols of the elements and contents of the functional 

diagrams of automation. 

As a result of studying the student should:  

1. to formulate the tasks and goals of automation of production processes;  
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2. to make simple electrical and electronic circuits; 

3. to perform analysis and calculation of electrical and magnetic circuits; 

4. to design the FSA of the simplest technological processes;  

5. to apply the acquired knowledge in the design of technological processes. 

6. to organize your work, evaluate with a greater degree of independence the results of 

their activities, possess the skills of independent work; 

7. to apply standard test methods to determine the physical and mechanical properties 

of technological parameters of materials and finished products. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика. 

Физика, математика. 

Physics, mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өңдеу өндірістерінің технологиялық машиналары мен жабдықтары, 

технологиялық үрдістерді автоматтандыру 

Технологические машины и оборудование перерабатывающих производств, 

автоматизация технологических процессов. 

Technological machines and equipment of processing industries, automation of 

technological processes. 

 

Машиналық графика  

Машинная графика 

Machine Graphics 

Кейіннен зерделеу үшін, сондай-ақ технологиялық және инженерлік және арнайы 

техникалық пәндер пән «Машиналық графика» инженерлік қажет етеді. Осы тәртіпті 

бағамы теориялық негіздерін зерттеуге бағытталған практикалық жұмысы, сондай-ақ 

графикалық AutoCAD орындау қағидаларын зерделеу сызба - конструкторлық 

құжаттамада компьютерлік графикалық бағдарларды дағдыларын алу. 

Пәнді оқыту мақсаттары: курстық жұмыстардың (жобалардың) графикалық 

бөлімдерін орындау үшін және дипломдық жұмысты (жобаны) жазу үшін AutoCAD және 

Компас компьютерлі-сызбалық жүйелерді  меңгеру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:  Геометриялық моделдеу тапсырмалары; 

геометриялық моделдеуді сызбада қолдану;экранда үлкейтіп көрсету құрылғысы, 

комплекстік сызба; нүкте, түзу, жазықтық, сызық, беттік,  олардың қиылысуы; 

жазықтықтағы проекцияларды ауыстыру әдістері;  өлшеуге тапсырмалар; позициалық 

есептер; аксонометриялық проекциялар. 

Пән компьютерлік графикалық бағдарламалардың теориялық негіздерін оқып 

үйренуге, AutoCAD, Compass графикалық пакеттерінде тәжірибелік дағдыларды 

меңгеруге, сондай-ақ жобалау құжаттамасын рәсімдеу ережелерін оқуға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. сызбаны құру принциптерін және негізгі ережелерді түсіну  

2. орындау және ресімдеу бойынша ЕСКД және ГГД стандарттарын  

мәтіндік құжаттар; 

3. техникалық және тау-кен-геологиялық сызбаларды, сондай-ақ мәтіндік  оларға 

арналған құжаттама; 

5. құралдарын қолдана отырып, өз жобаларын әзірлеу кестесі  

6. графикалық нысанды көрсету үшін аспаптық ортаны таңдау; 

7. векторлық графикалық редактормен сурет элементтерін өзгерту;  

8. графикалық редактордың мүмкіндіктерін пайдалану.  

9. қолданбалы бағдарламаларды пайдалана отырып, дербес компьютерде 

сызбаларды жасау, өңдеу және ресімдеу 

10. адам мен компьютердің өзара әрекеттесуі тұрғысынан графикалық және 

мультимедиялық интерфейстерді талдау. 

11. графикалық және мультимедиялық жүйелерді әзірлеудің негізгі принциптерін 

қолдану. 
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Цели изучения дисциплины: является изучение компьютерно-графических систем 

AutoCAD и Компас для выполнения графической части курсовых работ (проектов) и 

написания дипломной работы (проекта).  

Краткое содержание дисциплины: Задачи  геометрического  моделирования;  

отображения  геометрической  модели  в чертеже; аппарат проецирования, комплексный 

чертеж; точка, прямая, плоскость, линия, поверхность,  их  пересечение,  развертки;  

способы  замены   плоскостей  проекций;  метрические задачи; позиционные задачи; 

аксонометрические проекции. 

Дисциплина направлена на изучение теоретических основ компьютерных 

графических программ, получение навыков практической работы в графических пакетах 

AutoCAD, Компас, а также изучение правил выполнения чертежно-конструкторской 

документации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать принципы построения чертежа и основные положения  

2. стандартов ЕСКД и ГГД по выполнению и оформлению чертежей и текстовых 

документов; 

3. выполнять технические и горно-геологические чертежи, а также текстовую  

4. документацию к ним; 

5. разрабатывать собственные проекты, применяя средства компьютерной 

графики  

6. выбирать инструментальную среду для представления графического объекта; 

7. трансформировать элементы изображения с помощью векторного 

графического редактора;  

8. использовать возможности графического редактора.  

9. создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ 

10. анализировать графические и мультимедийные интерфейсы с точки зрения 

взаимодействия человека и компьютера. 

11. применять основополагающие принципы разработки графических и 

мультимедийных систем. 

 

The discipline «Machine graphics» is necessary for studying of all-engineering and 

special technical disciplines, and also in the follow-up technological and engineering activity. 

The course of this discipline is directed on studying of theoretical bases of computer graphic 

programs, obtaining skills of practical work in a graphic AutoCAD package, and also studying 

of rules of implementation of drawing and design documentation. 

Purposes of studies of discipline: The aim of the course is to study kompyuerno-

graphics systems AutoCAD and Compass for a graphic of the course work (projects), and 

writing the thesis (project).  

Course Description: Problems of geometrical modeling; displays of geometrical model 

in  drawing; projection device, complex drawing; point, straight line, plane, line, surface, their 

crossing, development; ways of replacement of the planes of projections; metric tasks; position 

tasks; axonometrical projections. 

Discipline is aimed at studying the theoretical foundations of computer graphic 

programs, gaining practical skills in graphic packages AutoCAD, Compass, as well as studying 

the rules for drawing design documentation.  

As a result of studying a student must: 

1. to understand the principles of construction of the drawing and the main provisions  

2. to ESKD and GGD standards for the implementation and design of drawings and 

text document; 

3. to perform technical and geological drawings, as well as text  

4. to documentation to them; 

5. to develop your own projects, using the means of computer  

graphics  

6. to select a tool environment to represent a graphical object; 

7. to transform image elements with a vector graphics editor;  
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8. to use the capabilities of the graphics editor.  

9. to create, edit and execute drawings on a personal computer using application 

programs 

10. to analyze graphical and multimedia interfaces in terms of human-computer 

interaction. 

11.  to apply the fundamental principles of graphics and multimedia systems 

development. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Информатика, инженерлік графика 

Информатика, инженерная графика 

Computer science, engineering graphics  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Ұн технологиясы, элеватор өнеркәсібінің технологиясы, өңдеу өндірістерін 

автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерімен жобалау 

Технология муки, технология элеваторной промышленности, проектирование 

перерабатывающих производств c основами САПР. 

Technology flour, grain elevator industry technology, design processing industries c 

basics of CAD. 

 

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу 

Ремонт машин и оборудования 

Repair of machinery 

Мақсаты: ауылшаруашылығында машинаны жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету пәні мамандардың теориялық және практикалық білімдерін жетілдіру.   

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімді қосады: Механикалық қызмет көрсету мен 

диагностикалау технологиясы. Жөндеу өндірісінің технологиялық процестері. Машина 

жөндеудің өндірістік және технологиялық процестері жайлы түсінік.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. жөндеу кезінде қолданылатын негізгі әдістердің мәнін түсіну  

технологиялық машиналар; 

2. осы білімді пайдалану дағдылары мен тәсілдерін меңгеру.  

теориялық және практикалық мақсаттарға; 

3. технологиялық машиналар мен аппараттарды жөндеуді меңгеру; 

4. Технологиялық машиналарды жөндеу бойынша алынған білімді пайдалану  

басқа оқу пәндерін оқу кезінде; 

5. қазіргі заманғы жөндеу мәселелері туралы түсініктерді жасау  

технологиялық машиналар; 

6. нормаларға және нормаларға сәйкес техникалық қызмет көрсету 

операцияларын орындау МЕМСТ талаптары; 

7. типтік жобалық міндеттерді шешу дағдыларын көрсету  

курс. 

 

Цель: теоретическая и практическая подготовка специалистов не 

сельскозяйственного нпаравления в области  технического обслуживания и ремонт 

машин в сельском хозяйстве в обьеме достаточном для изучения дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующий раздел: Технология 

диагностирования и мехнического обслуживания. Технологические процессы ремонтного 

производство. Понятие о технологическом и производственном процессе ремонта машин.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать сущность основных методов, применяемых при ремонте  

технологических машин; 

2. владеть навыками и приемами использования этих знаний в  

теоретических и практических целях; 

3. усвоить ремонт технологических машин и аппаратов; 

4. использовать полученные знания ремонта технологических машин  

при изучении других учебных дисциплин; 
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5. генерировать представления о современных проблемах ремонта  

технологических машин; 

6. выполнять операции технического обслуживания в соответсвий с нормами и 

требованиями ГОСТ; 

7. демонстрировать навыки решения типовых  проектных  задач  

курса. 

 

Discipline " Technical service and repair of machines are in agriculture" refers to the 

pedagogical disciplinam. Studied by all students specializing in different fields of pedagogical 

science and practice. 

Purpose: the entrance of studying this discipline students learn pedagogical skills, 

pedagogical technique. 

The course content includes the following section: requirements of the labor market for 

professionals in the conditions of development of market economy, characteristics of 

professional activity of teachers, masters of industrial training, the system of organization of 

educational activities, the social value of teacher and professional function 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to understand the essence of the main methods used in the repair  

technological machine; 

2. to possess the skills and techniques of using this knowledge in  

theoretical and practical purposes; 

3. to learn repair of technological machines and devices; 

4. to use the acquired knowledge of repair of technological machines  

in the study of other academic disciplines; 

5. to generate insights into current repair problems  

technological machine; 

6. to perform maintenance operations in accordance with the regulations and  

the requirements of GOST; 

7. to demonstrate skills in solving typical project tasks  

course's. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Трактор және автомобильдер  

Тракторы и автомобили 

Tractor and cars 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Көтерме транспорттық қондырғылар. 

Подъемно транспортные оборудование 

Lifting transport equipment 

 

Жылу техникасы 

Теплотехника 

Thermal engineering 

Пәнді оқыту мақсаттары:  қайтымды және қайтымсыз процесстер, термодинамика 

заңдары, нақты газдардағы және булардағы термодинамикалық процесстер, жылу 

тасымалдаудың түрлері.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Салмақ алмасу және жылу теориясы және де 

техникалық термодинамиканың   курсы бойынша, жылутехникалардың теориялық 

негіздерін құрайды,  және де өнеркәсіптік техниканы – қолданбалы бөліктен қуралады.  

Пән теориялық және практикалық әдістерін зерттеуге бағытталған алу, 

түрлендіру, беру және пайдалану мақсатында қажетті таңдай алатындай дәрежеге бас 

жылулықты, жылу-техникалық жабдықтар мен материалдарды пайдалануға және қажет 

болған жағдайда халық шаруашылығы салаларының ең жоғары технологиялық 

процестерді жандандыру және оңтайландыру, анықтау және пайдалану ОЭР үнемдеу 

қайталама куәландырады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. аппараттарды есептеудің жалпы принциптерін және оларға  
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қойылатын талаптарды қолдану, процестерді моделдеу; 

2. басқа ғылымдарды зерттеу үшін курстың мәні және теория мен  

үрдістерді одан әрі дамыту жолдары туралы түсінік алу. 

3. ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу және пайдаланудың тиімді  

тәсілдерін меңгеру; алынған нәтижелерді өңдеу және талдау; 

4. процесті талдауға және есептеуге, оның оңтайлы параметрлерін  

анықтауға мүмкіндік беретін іскерліктер мен дағдыларды меңгеру; 

5. өндірістің тиімділігін арттыру үшін ғылыми зерттеу әдістерін  

меңгеру. 

6. технологиялық жабдықтардың техникалық шарттарын және  

олардың конструкторлық шешімдерін әзірлеу үшін дағдыларды көрсету. 

 

Цели изучения дисциплины: является изучение обратимых и необратимых 

процессов, законов термодинамики, термодинамических процессов в реальных газах и 

парах, виды переноса теплоты. 

Краткое содержание дисциплины: Курс состоит технической термодинамики и 

теории тепло и массообмена, которые составляют теоретические основы теплотехники, а 

так же из прикладной части – промышленной теплотехники. 

Дисциплина направлена на изучение теоретических и практических методов 

получения, преобразования, передачи и использования теплоты в такой степени, чтобы 

они могли выбирать и при необходимости эксплуатировать необходимое 

теплотехническое оборудование отраслей народного хозяйства в целях максимальной 

экономии ТЭР и материалов, интенсификации и оптимизации технологических 

процессов, выявления и использования вторичных энергоресурсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. применять общие принципы расчёта аппаратов и требований,  

предъявляемых к ним, моделирование процессов; 

2. иметь представление о значении курса для изучения других наук и  

путях дальнейшего развития теории и процессов. 

3.  владеть рациональными приёмами поиска и использования научно- 

технической информации; обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

4.  приобрести умения и навыки, позволяющие проанализировать и  

рассчитать процесс, определить его оптимальные параметры; 

5.  владеть методами научных исследований для повышения  

эффективности производства. 

6.  демонстрировать  навыки для разработки технических условий  

технологического оборудования и их конструкторских решений. 

 

Purposes of studies of discipline: The aim of the course is to study: reversible and 

irreversible processes, the laws of thermodynamics, thermodynamic processes in real gases and 

vapors, the types of heat transfer.  

Course Description: The course consists technical thermodynamics and the theory 

warmly and a mass exchange which make theoretical bases heating engineers, and also of 

applied part – industrial heating engineers. 

The discipline is aimed at studying theoretical and practical methods of receiving, 

transforming, transfering and using of warmth in the way they can choose and if necessary 

operate the necessary heattechnical equipment of branches of a national economy for the 

maximum economy of fuel and energy resources and materials, an intensification and 

optimization of technological processes, identification and use of secondary energy resources. 

As a result of the development of discipline a student must: 

1. to apply the General principles of calculating devices and requirements  

for them, process modeling; 

2. to have an idea of the importance of the course for the study of other  

Sciences and ways of further development of the theory and processes. 

3. to ossess rational methods of search and use of scientific and technical  

information; process and analyze the results; 
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4. to acquire skills and abilities to analyze and calculate the process, to  

determine its optimal parameters; 

5. to know the methods of scientific research to improve production  

efficiency. 

6. to demonstrate skills for the development of technical conditions of technological 

equipment and their design solutions.To have skills for development of specifications of 

processing equipment and their design decisions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Физика, математика. 

Физика, математика. 

Physics, mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерінің процестері мен аппараттары, өңдеу өндірістерінің 

технологиялық машиналары мен жабдықтары, желдеткіш және аспирациялық 

құрылғылар, астықты кептіру. 

Процессы и аппараты перерабатывающих производств, технологические машины 

и оборудование перерабатывающих производств, вентиляционные и аспирационные 

установки перерабатывающих производств, зерносушение. 

Processes and devices of processing industries, manufacturing machinery and 

equipment processing facilities, ventilation and suction plant processing industries, grain drying. 

 

 

Пәннің мақсаты – оқушылардың білімдерін толықтыруда тамақтану 

физиологиясы және денсаулыққа пайдалы тағамдар туралы түсінігін қалыптастыру; 

тамақтан улануды алдын - ала сақтандыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: кулинария кабинеттерінде оқу-

еңбек қызметтерін ұйымдастыру. Азық-түлік ассоритментінің жіктелуі. Ет және ет 

өнімдерінің тауартануы. Балық, балық және теңіз өнімдерінің тауартануы. Жарма және 

дәнді жрармалар тауартануы. Ұн және нан-тоқаш өнімдерінің тауартануы. Тамақ 

дайындау технологиясының негіздері. Жарма өнімдерінен тағам дайындау 

технологиясының негіздері. Балықтан, балық және теңіз өнімдерінен тамақ дайындау 

технологиясы.  Ұлттық ет тағамдарын дайындау технологиясы. Ұннан дайындалатын 

ұлттық  тағамдар технологиясының ерекшеліктері. 

Пән тағам физиологиясы, өндірістік санитария және гигиена негіздерімен, 

тағамдардың жіктелуі мен ассортиментімен, ет және ет өнімдерінің, балық, балық және 

теңіз өнімдерінің, жарма және астық өнімдерін, ұн және нан-тоқаш өнімдерінің 

түрлерімен, тағам дайындау технологиясының негіздерімен, ұлттық тағамдарды 

дайындау технологиясымен танысуға бағытталған, ас үй құралдарымен және 

құрылғылармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады, аспаптармен жұмыс істеу 

кезіндегі қауіпсіздік техникасымен танысуға; әр түрлі тағамдардан тағам дайындауды 

(бірінші, екінші) үстелді жабдықтауды үйретеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тағам өнімдерін алудың әртүрлі тәсілдерін қолдану;ас үй  

құралдарымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын; инновациялық 

тұрмыстық техниканың түрлері мен қолдану тәсілдерін; тағамды дайындау процесін; әр 

түрлі өнімдерден бірінші тағамдарды дайындау тәсілдерін; әр түрлі өнімдерден екінші 

тағамдарды дайындау тәсілдерін; 

2. ас үй құралдарымен және құрылғыларымен жұмыс істей алады және  

осы аспаптармен қауіпсіздік техникасы туралы білу;әртүрлі өнімдерден (бірінші, 

екінші) тағамдарды дайындау; үстел үстелді жабдықтау; әр түрлі тұрмыстық техникамен 

жұмыс істеу;  

3. тағамды өңдеуде, оның температуралық режимі мен дайындау  

ұзақтығын, тұрмыстық техникамен жұмыс істеу дағдыларын көрсету. 

         Тамақ дайындау технологиясы 

         Технология приготовления пищи 

         Cooking technology 
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4. жіктелуін, тағамдық құндылығын талдау,  

шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және еттен жасалған дайын тағамдардың 

сапасына қойылатын талаптар; 

5. жабдықтау тәсілдері мен безендіру нұсқаларын қолдану,  

ет тағамдарын беру температурасы; 

6. түрлерін синтездеу  

және өндірістік мүкәммалды пайдалану ережесі, оларды қауіпсіз пайдалану 

ережесі. 

 

Цель дисциплины: дополнить знание студентов о физиологии питания и 

здорового питания, предотворить пищевое отравление.Овладение базовыми знаниями по 

основным понятиям дисциплины. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие разделы: организация 

учебно-трудовой деятельности в кабинетах кулинарии. Принципы товароведения. 

Классификация ассортимента продуктов.  Товароведение мяса и мясных продуктов. 

Товароведение рыбы, рыбных и морепродуктов. Товароведение крупяных и злаковых 

изделий. Товароведение мучных  и хлебобулочных продуктов.  Основы технологии 

приготовления пищи. Технология приготовления пищи из крупяных изделий. Технология 

приготовления пищи из рыбы, рыбных и морепродуктов. Технология приготовления 

национальных мясных блюд. Особенности технологии приготовления национальных 

мучных блюд. 

Дисциплина направлена на ознакомление с основами физиологии питания, 

производственной санитарии и гигиены, классификацией и ассортиментом продуктов, 

видами мяса и мясных продуктов, рыбы, рыбных и морепродуктов, крупяных и злаковых 

изделий, мучных и хлебобулочных продуктов, основами технологии приготовления 

пищи, технологией приготовления национальных блюд, формирует навыки по работе с 

кухонными приборами и устройствами, навыки техники безопасности при работе с 

приборами; приготовление блюд (первые, вторые) из различных продуктов, выполнение 

сервировку стола. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. применять различные способы получения пищевых продуктов;технику  

безопасности при работе с кухонными инструментами; виды и способы 

применения инновационной бытовой техники; процесс приготовления пищи; способы 

приготовления первых блюд из различных продуктов; способы приготовления вторых 

блюд из различных 

2. способен работаиспользовать кухонные  приборы и устройства и знать о  

технике безопасности с этими приборами;приготовить блюда (первые, вторые) из 

различных продуктов; сделать сервировку стола; работать с различной бытовой техникой  

3. демонстрировать  навыки в обрабатывании пищи, к его  

температурному режиму и длительности приготовления; работы с бытовой 

техникой. 

4. анализировать классификацию, пищевую ценность,  

требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовых блюд из мяса; 

5. применять способы сервировки и варианты оформления,  

температуру подачи блюд из мяса; 

6. синтезировать виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

The purpose of discipline: to Supplement the knowledge of students about the 

physiology of nutrition and healthy eating, to predatorily food poisoning. The acquisition of 

basic knowledge on basic concepts of the discipline. 

The discipline content includes the following topics: the organization of training and 

employment in the offices of cookery. The principles of commodity. Classification of the range 

of products. Commodity science of meat and meat products. Commodity fish, fish and seafood. 

Commodity cereals and cereal products. Commodity flour and bakery products. The basic 

technology of cooking. The technology of cooking of cereal products. Technology cooking fish, 



86 

 

fish and seafood. The technology of preparation of national meat dishes. Features the 

technology of preparation of national pastry dishes. 

The discipline is aimed at introduction with the basics of physiology of nutrition, 

industrial sanitation and hygiene, classification and range of products, types of meat and meat 

products, fish, fish and seafood, cereals and cereal products, flour and bakery products, the 

basics of cooking technology, technology of preparation of national dishes, forms to work with 

kitchen appliances and devices, get acquainted with safety when working with appliances; skills 

of cooking dishes (first, second) of various products, performing table setting. 

As a result of studying the student should: 

1. to apply various ways of obtaining food;safety when working with  

kitchen tools; types and methods of application of innovative household appliances; 

cooking; methods of cooking the first dish of different foods; methods of preparation of dishes 

from various 

2. to able to work with kitchen appliances and devices and know about  

safety with these devices; cook dishes (first, second) of various products; make a table 

setting; work with different appliances  

3. to demonstrate skills in food processing, its temperature and cooking  

time; work with household appliances. 

4. analyze classification, nutritional value,  quality requirements for raw materials, 

semi-finished products and ready-made meat dishes; 

5. apply serving methods and design options, serving temperature of meat dishes; 

6. synthesize the types of necessary technological equipment and production inventory, 

rules of their safe use. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Технология, математика, химия, физика  

Технология, химии, физики, математики 

Technology, chemistry, physics, mathematics 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Қоғамдық тамақтану негізі, азық-түлік өнімдері тауартануы негіздерімен тағам 

даярлау технологиясы, өндірістік оқыту әдістемесі  

Основы общественного питани, технология приготовления пищи с основами 

товароведения продовольственных продуктов, методика производственного обучения 

The basis of social change, technology cooking with the basics of commodity research 

of food products, methods of production training 

 

Ауыл шаруашылығындағы өндірістік үрдістерді автоматтандыру және 

механикаландыру 

Автоматизация и механизация сельскохозяйственных производственных 

процессов 

Automation and mechanization of agricultural production processes 

Пәннің мақсаты: өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығындағы 

технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру негіздері бойынша 

түсініктерді, білім мен дағдыларды қалыптастыру. Ауыл шаруашылығы өндірісін 

механикаландыру және электрлендіру негіздері мен принциптерін оқып үйрену. 

Пәннің мазмұны: Ауыл шаруашылық өндірісіне арналған тракторлар мен 

автомобильдер. Іштен жану қозғалтқыштарының жұмысы және құрылымы. 

Тракторлардың жүру жүйесі. Өсімдіктерді қорғауға арналған машиналар.  Жем 

дайындауға арналған машиналар. Мелиоративтік машиналар. жем дайындау және тарату 

механизациясы. А / ш өндірісіндегі электр жетегі. Автоматтандыру құралдарын қолдану. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тракторлар мен автомобильдердің принципін және реттеуін түсіну, өсімдік 

шаруашылығы және мал шаруашылығы үшін базалық машиналар мен технологиялық 

кешендер, ауыл шаруашылығы өндірісін электрлендіру және автоматтандыру негіздері; 

2.  талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтау  

ауыл шаруашылығы өндірісіндегі механикаландыру және электрлендіру;  

3. қаржылық, материалдық және қаржылық  
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ауыл шаруашылығы жұмыстарын орындау кезіндегі энергетикалық шығындар. 

4. кәсіби қызметте ауыл шаруашылық өндірісіндегі механикаландыру 

құралдарын қолдану; 

5. агротехникалық зоотехникалық талаптарға сәйкес жұмыстарды орындаудың 

технологиясы мен тәсілдерін деманстрациялау. 

 

Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков по основам 

механизации и автоматизации технологических процессов в растениеводстве и 

животноводстве. Изучить основы и принципы механизации и электрификации 

сельскохозяйственного производства. 

Содержание дисциплины: Тракторы и автомобили для с/х производства. Работа и 

устройство двигателей внутреннего сгорания. Ходовая система тракторов. Машины для 

защиты растений.  Машины для заготовки кормов. Мелиоративные машины. 

механизация приготовления и раздачи кормов. Электрический привод в с/х производстве. 

Применение средств автоматизации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать принцип и регулировки тракторов и автомобилей,  

базовых машин и технологических комплексов для растениеводства и 

животноводства, основы электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства; 

2.  выявлять проблемы экономического характера при анализе  

процессов механизации и электрификации в сельскохозяйственном производстве;  

3. предлагать способы снижения финансовых, материальных и  

энергетических затрат при выполнении сельскохозяйственных работ. 

4. применить в профессиональной деятельности средства механизации 

сельскохозяйственном производстве; 

5. деманстрировать технологию и способы выполнения работ в соответствии 

агротехническими зоотехническими требованиями. 

 

The purpose of discipline: the formation of ideas, knowledge and skills on the basics of 

mechanization and automation of technological processes in crop and livestock. To study the 

basics and principles of mechanization and electrification of agricultural production. 

Content of discipline: Tractors and cars for agricultural production. Operation and 

design of internal combustion engines. Running system of tractors. Machines for plant 

protection.  Machines for fodder. Reclamation machines. mechanization of preparation and 

distribution of forages. Electric drive in agricultural production. The use of automation. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to understanding the principle and regulations of tractors and cars,  

basic machines and technological complexes for crop and livestock production, basics 

of electrification and automation of agricultural production; 

2. to identify economic problems in the analysis  

mechanization and electrification processes in agricultural production;  

3. to propose ways to reduce financial, material and  

energy costs in the performance of agricultural work. 

4. to apply in professional activity means of mechanization agricultural production; 

5. to demonstrirovat technology and work methods in accordance agronomic  

zootechnical requirements. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

физика, математика, электротехника, радиоэлектроника  

физика, электротехникаирадиоэлектроника 

physics, electrical engineering and radio electronics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

өндірісті автоматтандыру, оқу жабдықтарын пайдалану мен монтаждау, оқудағы 

жобалау, композиция, модельдеу мен дизайн, ауылшаруашылығында жылуэнергетикалық 

жүйені компьютерлік модельдеу 



88 

 

автоматизация производства, монтаж и эксплуатация учебного оборудования, 

учебное проектирование, композиция, моделирование и дизайн, компьютерное 

моделирование теплоэнергетических систем в сельком хозяйстве 

industrial automation, Assembly and maintenance of educational equipment, 

educational design, composition, modeling and design, computer simulation of thermal power 

systems in celcom farm. 

 

 

Кәсіптік технологиялық жабдықтар 

Профессиональное технологическое оборудование 

Professional technological equipment 

Пәннің мақсаты: Жалпы инженерлік және арнайы инженерлік пәндерді оқу үшін 

қажетті электр машиналарын оқыту. Тұрақты токтың электрлік тізбектері. Ауыспалы  

токтың электрлік тізбектері. Ауыспалы токтың үш фазалы жүйесі. Электрлік өлшеулер 

және құралдар. Трансформаторлар.  Ауыспалы  токтың электрлік машиналары.  Тұрақты 

токтың электрлік машиналары. Электр жетек пен басқару және қорғау аппаратурасы. 

Микроэлектроника негіздері. Электр вакуумды және электронды құралдар.. : 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: графикалық құжаттамалар; 

инженерлік дайындамалар;жаратылыстану, гуманитарлы және экономикалық ғылымдар 

әдістері мен заңдары. 

Пән типтік электрондық тізбектердің негізгі қасиеттерімен сыртқы әсерлерге 

байланысты танысуға, білім алушылардың Электр тізбектерінің сұлбалық және 

математикалық модельдерін құрастырудың жалпы әдістемесін меңгеруге, негізгі 

электртехникалық есептерді шешуде алгоритмдеудің заманауи әдістерін меңгеруге 

бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Электротехниканың негізгі заңдарын түсіну; 

2. белгілі параметрлері мен сипаттамалары бар электрондық техника 

құрылғыларын, электр аспаптары мен жабдықтарды таңдау; 

3. электр жабдықтарын және технологиялық машиналар мен аппараттардың 

қозғалысын беру механизмдерін пайдалану; 

4. электр, магнит тізбектерінің параметрлерін есептеу; 

5. электр өлшеу аспаптары мен айлабұйымдарының көрсеткіштерін алып тастау 

және оларды пайдалану; 

6. электр сұлбаларын жинау; 

7. принциптік, электрлік және монтаждық схемаларды оқу; 

8. электр, магнит тізбектерінің негізгі параметрлерін есептеу және өлшеу 

әдістерін талдау. 

 

Цель – изучение основы автоматики, электротехники, которые необходимые для 

изучения общеинженерных и специальных технических дисциплин, а также в 

последующей технологической и инженерной деятельности. Овладение базовыми 

знаниями по основным понятиям дисциплины. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы:Электрические цепи 

постоянного тока.  Электрические цепи переменного тока. Трехфазная система 

переменного тока. Электрические измерения и приборы. Трансформаторы.  

Электрические машины переменного тока.  Электрические машины постоянного тока.  

Электропривод и аппаратура управления и защиты.  Основы микроэлектроники. 

Электровакуумные и электронные приборы.  

Дисциплина направлена на ознакомление с основными свойствами типовых 

электронных цепей при характерных внешних воздействиях, освоение обучающимися 

общей методики построения схемных и математических моделей электрических цепей, 

изучение современных методов алгоритмизации решения основных электротехнических 

задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать основные законы электротехники; 
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2. подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

3. эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

4. рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

5. снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими; 

6. собирать электрические схемы; 

7. читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

8. анализировать методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных цепей. 

 

Purpose – the study of fundamentals of automation, electrical engineering, are required 

to study General engineering and technical disciplines, as well as subsequent technological and 

engineering activities. The acquisition of basic knowledge on basic concepts of the discipline. 

The discipline content includes the following topics: Electrical circuits DC. Electrical 

AC circuit. Three-phase AC system. Electrical measurements and instruments. Transformers. 

AC electric machine. Electric DC machine. Electric drive and control equipment and protection. 

Fundamentals of microelectronics. Electric-and electronic devices.  

The discipline is aimed at introduction with the basic properties of typical electronic 

circuits with characteristic external influences, the development of students general methods of 

construction of circuit and mathematical models of electrical circuits, the study of modern 

methods of algorithmization of the solution of basic electrical problems. 

As a result of studying the student should: 

1. understand the basic laws of electrical engineering; 

2. select electronic devices, electrical appliances and equipment with certain 

parameters and characteristics; 

3. operate electrical equipment and mechanisms of motion transmission of 

technological machines and devices; 

4. calculate the parameters of electrical and magnetic circuits; 

5. take readings of electrical measuring devices and devices and use them; 

6. to assemble electric circuits; 

7. read schematic, electrical and wiring diagrams; 

8. analyze methods of calculation and measurement of the main parameters of electric 

and magnetic circuits. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Математика, физика, электричество и магнетизм 

Математика, физика, электржәнемагнетизм 

Mathematics, physics, electricity and magnetism 

Постреквизитгер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Электродинамика негіздері, электрлік машиналар, өндірістік электроника, 

материалдардың физикалық қасиеттері, материалдар өндірісінің 

технологиялықпроцестері, Материалдар өндірісінің технологиялықжабдықтары. 

Основы электродинамики,  электрические машины, промышленная электроника, 

физические свойства материалов, технологические процессы производства материалов. 

технологическое оборудование производства материалов. 

Fundamentals of electrodynamics, electrical machinery, industrial electronics, the 

physical properties of materials, production processes of materials. process equipment 

production materials. 

 


