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1. Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

 

Атауы (мамандықтың коды және 

атауы) 

07140100 - Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша) 

Біліктілік коды және атауы  3W07140101 - Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі 

слесарь, 4S07140102 - Техник-электромеханик 

ТжКБ ұйымы (әзірлеуші) «Есенов колледжі» ЖШС 

Әзірлеуші серіктестер:  «МАҢҒЫСТАУЭНЕРГО» МКК, «Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ,   

«Ақтау электр желілері басқармасы» МКК. 

БББ мақсаты: Қазақстанның мұнай және газ саласындағы өндірістік процестерді автоматтандыру,  ел аумағындағы 

кәсіпорындар мен компаниялардың қажеттіліктеріне сай білікті мамандардың жаңа буынын дайындау.   

Кәсіби стандарт:  «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлтық кәсіпкерлер палатасы ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес 2016 

жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс берушілердің салалық бірлестіктері жасап шығарған кәсіби 

стандарты «Слесарлық іс» №1 Қосымшасында: БӨА және А слесары, СБШ бойынша 2-5 біліктілік 

деңгейлері;  

WorldSkills кәсіби стандарты: 

 

 

WorldSkills стандарттарының спецификациясы Web Technologies. Технологиялық процесстерді 

автоматтандыру және басқару  WSC2019_WSSS18_Electrical_installations Нұсқа: 1.0 Күні: 25.10 18 

Білім деңгейі Техникалық және кәсіби 

ҰБШ деңгейі: Жұмысшы мамандығы, орта буын маманы 

СБШ бойынша деңгейі: 3,4 

Білім беру бағдарламасының түрі жаңа 

БББ ерекшеліктері Кредиттік-модульдік оқыту жүйесі 



Кәсіби қызмет саласы 

 

Өндірістік кәсіпорындарда бақылау және автоматика жүйелерін жобалау, монтаждау, жөндеу, баптау және 

пайдалану. 

Еңбек қызметтері Құрылғылар жұмыстарында туындаған ақаулықтарды жоюға, оларды жөндеу,  монтаждау және реттеуге 

қатысады.  

Жұмыс орнын материалдармен, шикізатпен, қосалқы бөлшектермен, өлшеу құралдарымен, 

қорғаныштық құралдармен, жабдықтармен және техникалық құжаттамамен қамтамасыз ету шараларын 

қолданады. 

Техникалық қызмет көрсету, жөндеу, монтаждау және басқа да жұмыстарды құрылғының бекітілген 

типі бойынша меңгереді және енгізеді. 

Материалдарға, қосалқы бөлшектерге, құралдарға тапсырыстар құруға қатысады және олардың үнемді 

және тиімді жұмсалуын қамтамасыз етеді.      Құрылғылардың істен шығу себептерін тексеруге және 

апаттар мен өндірістік жарақаттың алдын алу шараларын дайындауға қатысады. 

Кәсіби қызметтің объекті(лері). Мұнай және газ саласындағы өндірістік процестерді автоматтандыру, техникалық қызмет көрсету.  

Оқу түрі тұтас жұмыс күні 

Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай 

Кредиттер көлемі/сағат 207 

Оқушыларға қойылатын талап Негізгі орта білім 

Білім беру лицензиясының 

нөмірі: 

№ KZ59LAA00018636 19.08.2020 ж . 

Білім беру қызметімен айналысу 

үшін лицензия қосымшасы  

нөмірі: 

Өтініш № 039 05 сәуір 2021 ж 

 

 

 

 

2. Түсіндірме жазба 

07140100 - Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша), 3W07140101 - Бақылау-өлшеу аспаптары мен 

автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь, 4S07140102 - Техник-электромеханик біліктілігі бойынша білім беру 

бағдарламасы келесі нормативтік құжаттар негізінде құрастырылған: 

1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім туралы» Заңы (01.01.2022 ж. өзгерту енгізілген); 

2. «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» ҚР БжҒМ 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 бұйрығы.                                                              



3. Электр энергетикасы туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі № 588-II Заңы (2022.07.03. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен). 

4. Қазақстан Республикасының Ережелер Жинағы ҚР ЕЖ 4.02-103-2012. «Автоматизация жүйелері».  

5. «Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту 

туралы» ҚР БжҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы. 

6. "Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 20 қыркүйектегі  № 469 

бұйрығы ( 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы) 

7. «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы 

бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 

наурыздағы № 125 бұйрығы.  

8. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 500 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2018 жылғы 17 қазанда № 17564 болып тіркелді. 

9. Тиісті үлгідегі және түрдегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 31 

қазанда № 17657 болып тіркелді. 

10. Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 27 

мамырда № 6976 тіркелді. 

11. Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың 

тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 

130 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 6 сәуірде № 20317 болып тіркелді. 

 

Білім беру бағдарламаларының құрылымы 

Білім беру бағдарламасының құрылымы 3 бөлімнен (модуль) тұрады, ал оқыту көлемі 180 кредитті құрайды. 

1. Жалпы міндетті білім беру (60 кредит / 1440 сағат ) – еңбекке және одан әрі білім алуға қажетті білім, білік және дағдыларды кеңейту 

мақсатында «Жалпы білім беру пәндері модулінің» барлық бағдарламаларын жалпы оқыту. Бұл оқу кәсіптік және қосымша білім беруді 

бастағанға дейін алғашқы бір жыл ішінде ұйымдастырылады. 

Мамандық бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге мыналар жатады: 

• «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=62049314
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=62049314


• «Орыс тілі мен әдебиеті» (қазақ тілінде оқытатын топтар үшін), 

• «Шет тілі», 

• «Математика», 

• «Информатика», 

• «Қазақстан тарихы», 

• «Өзін-өзі тану» 

• «Дене шынықтыру», 

• «Бастапқы әскери-технологиялық дайындық». 

Мамандық бейініне қарай колледжде білім берудің тереңдетілген және стандартты деңгейлерінің екі пәнін оқуды таңдаған. 

Жаратылыстану-математикалық бейіндегі тереңдетілген білім деңгейінің пәндеріне мыналар жатады: 

• « Химия» 

• «Физика және астрономия», 

Стандартты білім деңгейінің пәндеріне мыналар жатады: 

• «Биология», 

• «Дүниежүзі тарихы». 

 

2. 07140100 - Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша), біліктілігі 3W07140101 - Бақылау-өлшеу аспаптары 

мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь, 4S07140102 - Техник-электромеханик  мамандықтары бойынша білім 

беру бағдарламалары келесі негізгі модульдерді оқуды қамтиды ( 16 кредит / 384 сағат ) 

1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру; (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

бұйрығына сәйкес. (15.09.2021ж. № 469 өзгерістер мен толықтырулармен) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

мамандықтары) 

2. Ақпараттық, коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығына сәйкес. (15.09.2021 ж. № 469 өзгерістер мен толықтырулармен)) 

3. Экономиканың базалық білімдерін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану; (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығына сәйкес. (15.09.2021 ж. № 469 өзгерістер мен толықтырулармен) техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру мамандықтары) 

4. Кәсіби қызмет саласында шетелдік кәсіби лексиканы қолдану (WorldSkills International халықаралық стандартына сәйкес;) 

5. Кәсіби қызмет саласында орыс тілінің кәсіби лексикасын қолдану (WorldSkills International халықаралық стандартына сәйкес;) 

3. Кәсіби модуль (101 кредит/2424 сағат) – білім беру бағдарламасының негізгі бөлімі. Оқытудың нәтижелерін, критерийлерін, оларды 

бағалау әдістері мен нысандарын, сондай-ақ оқытудың мазмұнын және кәсіби модульді жүзеге асыру шарттарына қойылатын талаптарды 

анықтау. 

 



4. Білім беру ұйымын таңдауға арналған компоненті (3 кредит/72 сағат) – білім беру бағдарламасын әзірлеу шеңберінде WorldSkills 

стандарттарын ескере отырып, аймақтық даму жоспарына, жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес бағдарламалық қамтамасыз ету ұйымы 

анықтайтын модульдер тізімі. 

Білім беру бағдарламасының негізгі кәсіптік модульдерін меңгеру оқу нәтижелерінің жетістіктерін бағалаумен аяқталады, ол бақылаудың 

әртүрлі түрлерімен жүзеге асырылады: үлгерімнің ағымдағы мониторингі, аралық және қорытынды аттестаттау.  

 Білім беру бағдарламалары теориялық оқытумен қатар өндірістік оқыту мен кәсіптік тәжірибені қарастырады. 

Кәсіптік тәжірибе оқу, өндірістік болып бөлінеді. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік тәжірибенің мерзімі мен мазмұны оқу үрдісінің жоспарымен және оқу жұмыс бағдарламаларымен айқындалады. 

Оқу тәжірибесі колледж базасында өндірістік оқыту шеберінің жетекшілігімен, ал өндірістік тәжірибе әлеуметтік серіктестікпен келісілген 

өндіріс орнында ынтымақтастық келісім-шарт негізінде жүзеге асырылады.  

3W07140101 - Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь мамандығы біліктілігі бойынша 

студенттердің кәсіптік дайындығы оқу демонстрациялық емтиханмен аяқталады.  

Демонстрациялық емтиханға мыналар кіреді: студентке игерілген кәсіби құзыреттілігін іс жүзінде көрсетуге мүмкіндік беретін нақты 

біліктілік жұмысын орындау.   

«4S07140102 - Техник-электромеханик» біліктілігі бойынша студенттердің кәсіптік дайындығы дипломдық жобаны жасақтаумен аяқталады. 

Дипломдық жобаға мыналар кіреді: студентке игерілген кәсіби құзыреттілігін іс жүзінде көрсетуге мүмкіндік беретін нақты біліктілік 

жұмысын орындау. 

Мемлекеттік (қорытынды) аттестаттау (бітіру біліктілік жұмысын дайындау және қорғау) сәтті өткен тұлғаларға біліктілік комиссиясының 

шешімімен 3W07140101 - Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь мамандығы бойынша 

білікті жұмысшы сертификатын беру, «4S07140102 - Техник-электромеханик» мамандығы бойынша колледж аяқтағаны туралы орта буын 

мамандарын дайындауда мемлекеттік дипломы беріледі. Біліктілік деңгейі туралы диплом студентке алған мамандығы бойынша жұмысқа 

орналасуға, сонымен қатар өндірістік ортада кәсіби біліктілігін арттыруға құқық береді. 

 

Сертификаттау сынақтарынан сәтті өткен тұлғаларға біліктілік комиссиясының шешімімен 3W07140101 – «Бақылау-өлшеу аспаптары мен 

автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь» біліктілігі бойынша жұмысқа орналасуға ұсынымдары бар санат беру туралы 

мемлекеттік куәлік беріледі. Біліктілік деңгейі туралы куәлік студентке алған мамандығы бойынша жұмысқа орналасуға, сонымен қатар 

өндірістік ортада кәсіби біліктілігін арттыруға құқық береді. 

3W07140101 – «Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь» біліктілігі бойынша колледж 

студентін қорытынды аттестаттау арнайы пәндердің және (немесе) модульдің бірі бойынша қорытынды емтиханды тапсыра отырып, 

практикалық жұмысты орындау және қорғау нысанында өткізіледі. 

 

«4S07140102 - Техник-электромеханик»  біліктіктері бойынша қорытынды аттестаттау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында 

көзделген оқу пәндерінің, оқу пәндерінің және (немесе) модульдердің көлемін меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында өткізіледі. 



«4S07140102 - Техник-электромеханик»  біліктілігі бойынша колледж студентін мемлекеттік (қорытынды) аттестаттау (бітіру біліктілік 

жұмысын дайындау және қорғау) нысанында өткізіледі.  

БББ іске асыру мерзімі : 2 жыл 10 ай 

 

 

Жұмыс берушілердің негізгі талабы 

Автоматтандырылған жүйелердің монтаждау жұмыстарын ұйымдастырудың жалпы ұстанымдары; автоматтандырылған жүйелерді 

монтаждауға жобалық құжаттама құрамы және мазмұнын, монтаждау құбырлары мен электрлік сымдардың, автоматтандыру жүйелері 

құралдарының және құрылғыларының монтажы бойынша жұмыстар құрамын білу. Аспаптарды монтаждауға дейінгі тексеру әдістемесін білу. 

Дербес реттеу көлеміне енетінін, бақылау және автоматты реттеу жүйелерін реттеудің екінші кезеңіндегі жұмыстар тәртібі мен мазмұнын, 

үшінші кезеңдегі жұмыстар құрамын білу. Аспаптар мен автоматтандыру құрылғыларын пайдалану және техникалық қызмет көрсетуді білу. 

Автоматты реттеу теориясы негіздерін, автоматты реттеу жүйелерін есептеу және талдау негіздерін білу. Метрология негіздерін, электрлік 

және электрлік емес шамаларды өлшеу әдістемесін, өлшеу нәтижелерін талдау әдістемесін білу. Өлшеу жүйесінің негізгі құралдарының 

түрлері мен жұмыс жасау принциптерін білу.Технологиялық параметрлерді өлшеу үшін құралдарды жинақтауды үйрену,  жинақтамадағы 

құралдардың тіркесу тәсілдері мен өлшеу тізбектерінің есептеу әдістерін білу.Автоматты реттеу жүйелерін құру барысында пайдаланылатын 

автоматтандыру құралдарының тағайындалуын түсіну, өнеркәсіпте шығарылатын автоматтандыру құралдарының түрлері мен 

номенклатурасын білу. Метрологиялық зертхананы ұйымдастыру мен жабдықтау туралы түсінік алу. Автоматика жүйелері мен аспаптарды 

тексеру, калибрлеу және аттестаттау жүргізу тәртібін үйрену.Метрологиялық зертхананы ұйымдастыру мен жабдықтау туралы түсінік алу. 

Автоматика жүйелері мен аспаптарды тексеру, калибрлеу және аттестаттау жүргізу тәртібін үйрену. Аспаптар мен автоматтандыру 

құрылғыларын пайдалану және техникалық қызмет көрсетуді білу. Мұнай және газ саласындағы энергетиканың  басқарылатын технологиялық 

процесстерін білу, олардың негізгі технологиялық параметрлерін реттеу және бақылау. Аспаптар мен автоматтандыру құралдарының 

қолданылуы мен жұмыс жасау принципін, техникалық сипаттамаларын, басқару жүйесіне жатқызылатын электрлік, пневматикалық және 

гидравликалық тартпаларды білу. Қадағалау және реттеу контурларының қалыптасу тәсілдерін білу, аспаптар мен автоматтандыру 

құралдарын басқару жүйесіне таңдау. Нормативті құжаттама мен халықаралық стандарттарды автоматтандыру құралдарын өткізуді 

пайдаланылатын жобалық құжаттаманы дайындау және ресімдеуде қолдана білу.Басқару жүйесінің жобалық құжаттамасын әзірлеу және 

ресімдеу барысында автоматтандырылған басқару жүйелері мен есептеу техникасы құралдарын пайдалана білу қажет. 

Құзыреттер мен модульдер тізімі  

 

Базалық құзыреттіліктер Базалық модульдер 

БҚ 01. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру. БМ 01. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру. 

БҚ 02. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық 

және цифрлық технологияларды қолдану. 

БМ 02. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану. 



БҚ 03. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін 

және кәсіпкерлік негіздерін қолдану 

БМ 03. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану 

БҚ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және 

бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану. 

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік 

ғылымдар негіздерін қолдану. 

Кәсіби құзыреттіліктер Кәсіби модульдер 

3W07140101 - Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь 

КҚ 01. Аспаптарды, автоматика жүйелерінің электрлік және 

пневматикалық сұлбаларын монтаждауды орындау. 

КМ 01. Аспаптарды, автоматика жүйелерінің электрлік және пневматикалық 

сұлбаларын монтаждау.   

КҚ 02. Аспаптар мен автоматика техникалық қызмет 

көрсету құралдарын пайдалану және техникалық қызмет 

көрсетуді орындау. 

КМ 02. Аспаптар мен автоматика құралдарын пайдалану және техникалық қызмет 

көрсету. 

КҚ 03. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика 

жүйелерін құрастыруды, жөндеуді және реттеуді орындау. 

КМ 03. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика жүйелерін құрастыру, жөндеу 

және реттеу.  

КҚ 04. Бақылау-өлшеу функцияларына арналған қарапайым 

электрондық аспаптарды баптауды орындау. 

КМ 04. Бақылау-өлшеу функцияларына арналған қарапайым электрондық 

аспаптарды іске қосу-баптау. 

4S07140102 - Техник-электромеханик 

КҚ 01. Автоматтандыру аспаптары мен құралдарының күйін 

техникалық және метрологиялық бақылауды орындау. 

КМ 01. Автоматтандыру аспаптары мен құралдарының күйін техникалық және 

метрологиялық бақылау.   

КҚ 02. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу бөлімшесінің 

жұмысына басшылық жасау. 

КМ 02. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға техникалық қызмет көрсету 

және жөндеу бөлімшесінің жұмысына басшылық ету. 

КҚ 03. Өндірістік процестерді автоматтандыру жүйелерін 

пайдалану. 

КМ 03. Өндірістік процестерді автоматтандыру жүйелерін пайдалану.  

КҚ 04. Технологиялық процестердің ерекшелігін ескере 

отырып, автоматтандырудың күрделі емес жүйелерін 

әзірлеу және модельдеу. 

КМ 04. Технологиялық процестердің ерекшелігін ескере отырып, 

автоматтандырудың күрделі емес жүйелерін әзірлеу және модельдеу. 

 

  



3. Біліктіліктің функционалдық талдауы 

 

Мамандық                                                            Біліктілік                           Еңбек функциясы                           Кәсіби модульдер 

07140100 - Технологиялық процесстерді  

автоматтандыру және басқару              

(бейін бойынша) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Өндірістік кәсіпорындарда 

бақылау және автоматика 

жүйелерін жобалау, монтаждау, 

баптау және пайдалану. 

Жұмысшы 

мамандығы: 

3W07140101 – 

Бақылау-өлшеу 

аспаптары мен 

автоматикаға қызмет 

көрсету және жөндеу 

жөніндегі слесарь  

ЕФ 1 Іріктелген 

құрылғыларға, 

импульстік және 

кабельдік желілерге, 

бастапқы 

түрлендіргіштер мен 

екінші ретті 

аспаптарға қызмет 

көрсету және жөндеу. 

 

ЕФ 2 Өндірістік 

кәсіпорындардағы 

автоматтандыру 

жүйелерін монтаждау, 

реттеу, қызмет көрсету 

және жөндеу.  

КМ 01: Аспаптарды, автоматика жүйелерінің 

электрлік және пневматикалық сұлбаларын 

монтаждау.                                                                            

КМ 02: Аспаптар мен автоматика құралдарын 

пайдалану және техникалық қызмет көрсету. 

КМ 03: Бақылау-өлшеу аспаптары мен  

автоматика жүйелерін құрастыру, жөндеу және 

реттеу.                                                                                                

КМ 04: Бақылау-өлшеу функцияларына 

арналған қарапайым электрондық аспаптарды 

іске қосу-баптау. 

 

Орта буын маманы: 

4S07140102 - Техник-

электромеханик 

КМ 01: Автоматтандыру аспаптары мен 

құралдарының күйін техникалық және 

метрологиялық бақылау.                                                                            

КМ 02: Бақылау-өлшеу аспаптары мен 

автоматикаға техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу бөлімшесінің жұмысына басшылық 

ету.                                                                                             

КМ 03: Өндірістік процестерді 

автоматтандыру жүйелерін пайдалану.                                                                     

КМ 04: Технологиялық процестердің 

ерекшелігін ескере отырып, 

автоматтандырудың күрделі емес жүйелерін 

әзірлеу және модельдеу. 

 



4. Оқу жұмыс жоспары  
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Шартты белгілер/ Условные обозначения: 

                                                     
ӨО/ПО - өндірістік 

оқыту/ 

производственное 

обучение 

     Д/К- Демалыс/ 

Каникулы 
   

АА/ ПА - Аралық  

аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация                     
КТ/ ПП- Кәсіптік 

тәжірибе/ 

Производственная 

практика 

     
Дж/Пс - дала 

жиыны/ полевой 

сбор 

   
ҚА/ ИА-Қорытынды  

аттестация/ Итоговая 

аттестация 
                    

            
Мк/ Пд - мерекелік 

күндер/ 

праздничные дни 

    

                    

                                                     

                                                     

II. Уақыт бюджеті бойынша жиынтық деректер/ Сводные данные по бюджету времени       

                                                     

Курс 

Теориялық оқу 

Аралық 

аттестат

тау 

Өндірістік 

оқыту/кәсіп

тік 

практика 

Дипломдық 

жобалау(жұ

мыс) 

Қорытынд

ы 

аттестаттау 

Б
а

р
л

ы
қ

 к
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Б
а

р
л

ы
қ

 с
а

ғ
а

т
 

са
н

ы
 

Мереке                  

күндері 

Демалыс

тар 

Оқу 

жылындағ

ы              

барлық 

апта апта сағат 
креди

т 

сағ

ат 

кре

дит 
сағат 

кре

дит 
сағат 

кре

дит 
сағат 

кре

дит 

I 38 1368 57 72 3             60 1440 1 11 52 

II 24 864 36 36 1,5 540 
22,

5 
жоқ       60 1440 1 11 52 

III 24 864 36 36 1,5 360 15 144 6 36 1,5 60 1440 1   43 

Барлығы 86 3096 129 
14

4 
6 900 

37,

5 
144 6 36 1,5 180 4320 3 22 147 

 
 
 

 

 

 

 



                  Қазақстан Республикасы 2017 жылғы "31"   

қазандағы  Білім және ғылым министрінің /№  553  

бұйрығына 145 қосымша/ Приложение 145 к 

приказу Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября  2017 года  № 

553 

  
  

              

                  

                  

  

III.ОҚУ ПРОЦЕССІНІҢ ЖОСПАРЫ / ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

                                  

индекс 
Пән атауы/Наименование дисциплины 

Бақылау 

түрі/  Вид 

контроля 

Оқу уақытының көлемі/ Обьем учебного 

времени 

Курсқа және семестрге бөлу/ 

Распределение на курс и семестр 

ем
т
и

х
а

н
д

а
р

/ 
эк

за
м

ен
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сы
н

а
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о
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ы
қ
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а

ғ
а
т
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а
н

ы
/ 

в
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г
о
 

ч
а

со
в

 

теориялық/теоретические I курс II курс III курс 

Т
ео

р
и

я
л

ы
қ
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қ

ы
т
у

/ 

Т
ео

р
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и
ч

е
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о
е 

о
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у
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е
н

и
е 
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а
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ы
қ
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п
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а
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т
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к
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қ
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л
а

б
о

р
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р
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о
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ч
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к
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ы
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ө
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д
ір
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т
ік

 т
ә
ж
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б
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п
р

о
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д
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в
е
н

н
о
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о
б

у
ч

е
н

и
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/ 

п
р

о
и

зв
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р
а

к
т
и

к
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а
п

т
а
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н

ед
 

1
8
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

2
0
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
4
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
2
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
4
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

С
ем

ес
т
р

 1
 

С
ем

ес
т
р

 2
 

С
ем

ес
т
р

 3
 

С
ем

ес
т
р

 4
 

С
ем

ес
т
р

 5
 

С
ем

ес
т
р

 6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 

ЖББ/ООД 

00 

Жалпы білім беретін пәндер/ 

Общеобразовательные 

дисциплины 

5     57 
13

68 
856 488 0 24 720 648 0 0 0 0 

ЖББ/ООД 

01 

Міндетті компонент/ 

Обязательный компонент 
5     39 

93

6 
550 362 0 24 504 432     0 0 

ЖББ/ООД  

01 
Қазақ тілі/ Казахский язык 2   1 3 72 72       48 24         

ЖББ/ООД  

02 

Қазақ әдебиеті /Казахская 

литература 
    1 3 72 72       24 48         



ЖББ/ООД  

03 

Орыс тілі және әдебиеті/Русский 

язык и литература 
2   1 4 96 96       48 48         

ЖББ/ООД  

04 
Шетел тілі/ Иностранный язык     1 4 96   96     48 48         

ЖББ/ООД  

05 
Математика/Математика 2   1 8 

19

2 
144 48     96 96         

ЖББ/ООД  

06 

Қазақстан тарихы/ История 

Казахстана 
2   1 4 96 36 60     48 48         

ЖББ/ООД  

07 
Информатика/ Информатика     1 2 48 10 38     48           

ЖББ/ООД  

08 

Дене тәрбиесі/ Физическая 

культура 
    1 5 

12

0 
  120     48 72         

ЖББ/ООД  

09 
Өзін өзі тану/ Самопознание     1 2 48 48       48           

ЖББ/ООД  

10 

Бастапқы әскери және 

технологиялық дайындық/ 

Начальная военная и 

технологическая подготовка 

    1 4 96 72     24 48 48         

ЖББ/ООД 

02 

Тереңдетілген деңгей/ 

Углубленный уровень:                    

144 сағ. 2 пән/ 2 предмета по 144 

часов 

      12 
28

8 
194 94     144 144         

ЖББ/ООД 

11 
Химия/ Химия     1 6 

14

4 
112 32     72 72         

ЖББ/ООД 

12 

Физика және астрономия/ Физика 

и астрономия 
2   1 6 

14

4 
82 62     72 72         

ЖББ/ООД 

03 

Стандарттық деңгей/ 

Стандартный уровень:                      

72 сағ. 2 пән/ 2 предмета по 72 

часов 

0     6 
14

4 
112 32     72 72         

ЖББ/ООД 

13 
Биология/Биология     1 3 72 56 16     48 24         

ЖББ/ООД 

14 

Дүниежүзі тарихы/ Всемирная 

история 
    1 3 72 56 16     24 48         

АА/ПА 

Аралық аттестаттау/ 

Промежуточная аттестация 
      3 72                     



  

Кредит / барлық сағат саны/ 

всего часов 
      60 

14

40 
856 488 0 24 720 648 0 0 0 0 

  Деңгейі /Уровень: "Орта буын 

маманы/ Специалист среднего 

звена" Біліктілігі/квалификация: 

4S07140102-Техник-

электромеханик/ Техник-

электромеханик 

                              

БМ/ БМ 

00 

Базалық модульдер/ Базовые 

модули  
      19 

45

6 
148 308 0 0 0 0 

10

8 

16

8 

13

2 
48 

БМ/БМ 

01 

Дене қасиеттерін дамыту және 

жетілдіру/ Развитие и 

совершенствование физических 

качеств 

6 
3,4

,5 
0 8 

19

2 
0 192 0 0 0 0 48 48 48 48 

ОН/ РО 

1.1. 

Денсаулықты нығайту және 

салауатты өмір салты 

қағидаттарын сақтау/ Развитие и 

совершенствование физических 

качеств 

      4 96   96         24 24 24 24 

ОН/ РО 

1.2.  

Дене қасиеттері мен 

психофизиологиялық қабілеттерді 

жетілдіру/ Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические 

способности 

      4 96   96         24 24 24 24 

БМ/БМ 

02 

Ақпараттық-коммуникациялық 

және цифрлық технологияларды 

қолдану/ Применение 

информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

0 3 0 
2,

5 
60 16 44 0 0 0 0 60 0 0 0 

ОН/ РО 

2.1. 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар негіздерін меңгеру/ 

Владеть основами 

      1 24 8 16         24       



информационно-

коммуникационных технологий 

ОН/ РО 

2.2.  

Ақпараттық-анықтамалық және 

интерактивті веб-порталдардың 

қызметтерін пайдалану/ 

Использовать услуги 

информационно-справочных и 

интерактивных   веб-порталов 

      
1,

5 
36 8 28         36       

БМ/БМ 

03 

Экономиканың базалық білімін 

және кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану/ Применение базовых 

знаний экономики и основ 

предпринимательства  

0 4 0 5 
12

0 
48 72 0 0 0 0 0 

12

0 
0 0 

ОН/ РО 

3.1.  

Экономикалық теория 

саласындағы негізгі мәселелерді 

меңгеру/ Владеть основными 

вопросами в области 

экономической теории 

      
0,

5 
12 12             12     

ОН/ РО 

3.2. 

Кәсіпорында болып жатқан 

экономикалық процестерді талдау 

және бағалау/ Анализировать и 

оценивать экономические 

процессы, происходящие на 

предприятии 

      1 24 8 16           24     

ОН/ РО 

3.3.  

Әлемдік экономиканың даму 

үрдістерін, мемлекеттің «жасыл» 

экономикаға көшуінің негізгі 

міндеттерін түсіну/ Понимать 

тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

      1 24 8 16           24     



ОН/ РО 

3.4. 

Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру 

мен жүргізудің ғылыми және 

заңнамалық негіздерін меңгеру/ 

Владеть научными и 

законодательными основами 

организации и ведения 

предпринимательской 

деятельности в Республике 

Казахстан 

      
1,

5 
36 8 28           36     

ОН/ РО 

3.5. 

Іскерлік қарым-қатынас этикасын 

сақтау/ Соблюдать этику делового 

общения 

      1 24 12 12           24     

БМ/БМ 

04 

Қоғам мен еңбек ұжымында 

әлеуметтену және бейімделу 

үшін әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану / Применение 

основ социальных наук для 

социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

0 5 0 
3,

5 
84 84 0 0 0 0 0 0 0 84 0 

ОН/ РО 

4.1. 

Төзімділік пен белсенді жеке 

ұстанымды қалыптастыратын  

моральдық-адамгершілік 

құндылықтар мен нормаларды 

түсіну/ Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и 

активную личностную позицию 

      1 24 24               24   

ОН/ РО 

4.2. 

Әлемдік өркениеттегі Қазақстан 

Республикасы халықтарының 

мәдениетінің рөлі мен орнын 

түсіну/ Понимать роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации 

      1 24 24               24   



ОН/ РО 

4.3. 

Құқықтың негізгі салалары туралы 

мәліметтерді меңгеру/ Владеть 

сведениями об основных отраслях 

права 

      1 24 24               24   

ОН/ РО 

4.4. 

Әлеуметтану мен саясаттанудың 

негізгі түсініктерін меңгеру/ 

Владеть основными понятиями 

социологии и политологии 

      
0,

5 
12 12               12   

КМ/ПМ 

00 

Кәсіптік модульдер/ 

Профессиональные модули 
      

90

,5 

21

72 
446 826   900 0 0 

54

0 

58

8 

40

8 

63

6 

КМ/ПМ 

01 

Автоматтандыру аспаптары мен 

құралдарының күйін 

техникалық және 

метрологиялық бақылау 

/Технический  и 

метрологический контроль 

состояния приборов и средств 

автоматизации 

3 
##

## 
3 

22

,5 

54

0 
84 240 0 216 0 0 

54

0 
0 0 0 

ОН/ РО 

1.1. 

Өлшеу құралдары мен 

автоматтандыру құралдарының 

жұмысына талдау жасау/ 

Проводить анализ 

работоспособности измерительных 

приборов и средств автоматизации 

      3 72 18 54         72       

ОН/ РО 

1.2. 

Өлшеу құралдары мен 

автоматтандыру құралдарын 

тексеру және калибрлеу/ 

Проводить проверку и калибровку 

измерительных приборов и 

средств автоматизации 

      5 
12

0 
24 96         

12

0 
      



ОН/ РО 

1.3.  

Бағынышты қызметкерді оның 

біліктілігіне сәйкес пайдалану 

үшін бекітілген бақылау-өлшеу 

аспаптары мен автоматиканы 

қолдануын ұйымдастыру/ 

Организовывать использование 

подчиненного персонала согласно 

его квалификации по эксплуатации 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

      3 72 24 48         72       

ОН/ РО 

1.4.  

Автоматтандыру құралдары мен 

жүйелерінің күйінің сенімділік 

талаптарына сәйкестігін 

қамтамасыз ету/ Обеспечивать 

соответствие состояния средств и 

систем автоматизации 

требованиям надежности 

      
2,

5 
60 18 42         60       

ОН/ РО 

1.5.  

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      9 

21

6 
      216     

21

6 
      

КМ/КМ 

02 

Бақылау-өлшеу аспаптары мен 

автоматикаға техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу 

бөлімшесінің жұмысына 

басшылық ету/ Руководство 

работой подразделения по 

техническому обслуживанию и 

ремонту контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

4   4 
24

,5 

58

8 
98 166 0 324 0 0 0 

58

8 
0 0 

ОН/ РО 

2.1. 

Бақылау-өлшеу аспаптары мен 

автоматиканы техникалық қызмет 

көрсетуді, жөндеуді жоспарлау 

және дайындау/ Планировать и 

подготовливать к техническому 

обслуживанию и ремонту 

      
4,

5 

10

8 
58 50           

10

8 
    



контрольно-измерительные 

приборы и автоматики 

ОН/ РО 

2.2. 

Бақылау-өлшеу аспаптары мен 

автоматиканың мерзімінен бұрын 

істен шығуына актілерді 

ресімдеуді жүзеге асыру/ 

Осуществлять оформление актов 

на преждевременный выход 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики из строя 

      
2,

5 
60 18 42           60     

ОН/ РО 

2.3. 

Бақылау-өлшеу аспаптары мен 

автоматика учаскесінің 

ұйымдастырушылық-техникалық 

іс-шараларын әзірлеуге қатысу/ 

Участвовать в разработке 

организационно-технических 

мероприятий участка контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

      
2,

5 
60 14 46           60     

ОН/ РО 

2.4. 

Қызметкерлердің еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

жөніндегі тәртіп пен 

нұсқаулықтарды сақтай отырып, 

жөндеу жұмыстарын жүргізуін 

қамтамасыз ету/ Обеспечивать 

проведение ремонтных работ с 

соблюдением персоналом порядка 

и инструкций по безопасности и 

охране труда 

      
1,

5 
36 8 28           36     

ОН/ РО 

2.5. 

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      

7,

5 

18

0 
      180       

18

0 
    



ОН/ РО 

2.6. 

Кәсіптік  оқыту/ 

Профессиональное обучение 
      6 

14

4 
      144       

14

4 
    

КМ/КМ 

03 

Өндірістік процестерді 

автоматтандыру жүйелерін 

пайдалану/ Эксплуатация 

систем автоматизации 

производственных процессов 

5   5 17 
40

8 
118 182 * 108 0 0 0 0 

40

8 
0 

ОН/ РО 

3.1. 

Жабдықтарды және бақылау-

өлшеу аспаптары мен 

автоматиканы пайдаланылуды 

бақылауды жүзеге асыру/ 

Осуществлять контроль 

эксплуатации оборудования и 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

      2 48 20 28             48   

ОН/ РО 

3.2. 

Технологиялық процестің 

ерекшелігін ескере отырып, 

басқару жүйелерін пайдалану 

бойынша жұмыстарды орындау/ 

Выполнять работы по 

эксплуатации систем управления с 

учетом специфики 

технологического процесса 

      
4,

5 

10

8 
32 76             

10

8 
  

ОН/ РО 

3.3. 

Пайдалану процесінде жүйе 

параметрлерінің жұмыс істеуін 

бақылау және талдау/ 

Контролировать и анализировать 

функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации 

      4 96 44 52             96   

ОН/ РО 

3.4. 

Өндірістік процестерді 

автоматтандыру жүйелерін 

пайдалану бойынша техникалық 

құжаттаманы жүргізу/ Вести 

техническую документацию по 

эксплуатации систем 

      2 48 22 26             48   



автоматизации производственных 

процессов 

ОН/ РО 

3.5. 

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      

4,

5 

10

8 
      108         

10

8 
  

КМ/КМ 

04 

Технологиялық процестердің 

ерекшелігін ескере отырып, 

автоматтандырудың күрделі 

емес жүйелерін әзірлеу және 

модельдеу/ Разработка и 

моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом 

специфики технологических 

процессов 

6   6 16 
38

4 
116 196 * 72 0 0 0 0 0 

38

4 

ОН/ РО 

4.1. 

Технологиялық жабдықты 

басқарудың релелік-контактілі 

сұлбаларының автоматты басқару 

жүйелеріне талдау жүргізу/ 

Проводить анализ систем 

автоматического управления 

релейно- контактных схем 

управления технологическим 

оборудованием 

      2 48 16 32               48 

ОН/ РО 

4.2. 

Автоматтандыру аспаптары мен 

құралдарын және автоматты 

басқару жүйесінің 

мамандандырылған тораптары мен 

блоктарының сұлбаларын таңдау/ 

Выбирать приборы и средства 

автоматизации и схемы 

специализированных узлов и 

блоков системы автоматического 

управления 

      
2,

5 
60 18 42               60 



ОН/ РО 

4.3. 

Үлгілік сұлбалар мен 

құрылғылардың параметрлерін 

есептеу/ Рассчитывать параметры 

типовых схем и устройств 

      
4,

5 

10

8 
48 60               

10

8 

ОН/ РО 

4.4. 

Автоматтандыру жүйелері 

сапасының параметрлерін 

бақылауды жүзеге 

асыру/Осуществлять контроль 

параметров качества систем 

автоматизации 

      2 48 16 32               48 

ОН/ РО 

4.5. 

Автоматтандыру жүйелерінің 

сенімділік сипаттамаларына 

талдау жасау/ Проводить анализ 

характеристик надежности систем 

автоматизации 

      2 48 18 30               48 

ОН/ РО 

4.6. 

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      3 72       72           72 

ББҰТК/К

ВОО: 

КМ/ПМ 5 

Білім беру ұйымын таңдауға 

арналған компоненті/ 

Компонент по выбору 

организацией образования: 

  6   
10

,5 

25

2 
30 42   180           

25

2 

ББҰТК/К

ВОО: 

КМ/ПМ 

5.1 

Білім беру ұйымын таңдауға 

арналған компоненті/ Компонент 

по выбору организацией 

образования 

      3 72 30 42               72 

ББҰТК/К

ВОО: 

КМ/ПМ 

5.2 

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      

1,

5 
36       36           36 

ББҰТК/К

ВОО: 

КМ/ПМ 

5.3 

Кәсіптік  оқыту/ 

Профессиональное обучение 
      6 

14

4 
      144           

14

4 

ДЖ/ДП 
Дипломдық жобалау/ Дипломное 

проектирование 
      6 

14

4 
                  

14

4 



АА/ПА Аралық аттестаттау/ 

Промежуточная аттестация 
      6 

14

4 
        0 72 18 18 18 18 

ҚА/ИА Қорытынды аттестаттау/ 

Итоговая аттестация 
      

1,

5 
36                   36 

  

Міндетті оқыту бойынша 

жиыны/                      Итого на 

обязательное обучение 

      
18

0 

43

20 
    

#####

#### 

#ССЫ

ЛКА! 
720 720 

66

6 

77

4 

55

8 

88

2 

Ф/Ф Факультативтік сабақтар/ 

Факультативные занятия         
34

4 
                    

К/К Консультациялар/ 

Консультации 
        

28

0 
                    

  Барлығы/ Всего: 
        

49

44 
                    

  



5. Білім беру бағдарламасының (модульдердің) мазмұны 

 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

Еңбек функциясы Кәсіби 

құзыреттіліктер 

Кәсіби модульдер Оқыту нәтижелері Бағалау критерийлері 

3W07140101 - Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь 

  ЕФ 1 . Іріктелген 

құрылғыларға, 

импульстік 

және кабельдік 

желілерге, 

бастапқы 

түрлендіргіштер 

мен екінші ретті 

аспаптарға 

қызмет көрсету 

және жөндеу. 

КҚ 01. Аспаптарды, 

автоматика 

жүйелерінің 

электрлік және 

пневматикалық 

сұлбаларын 

монтаждауды 

орындау. 

Жұмыстарды типтік 

жағдайда өз бетінше 

және кәсіби қиын 

жағдайда 

басшылықпен 

жүзеге асыру. 

КМ 01. 

Аспаптарды, 

автоматика 

жүйелерінің 

электрлік және 

пневматикалық 

сұлбаларын 

монтаждау. 

ОН 1.1. Автоматтандыру сызбаларының 

тағайындалуы, қорек типі бойынша 

жіктелуін білу.                                             

 

1. Аспаптар мен 

автоматтандыру құралдарының 

техникалық параметрлері 

бойынша қорек сызбаларын 

таңдау.                                                                

2. Тағайындалуы бойынша 

бақылау, реттеу және басқару 

сұлбаларын таңдау.                                

3. Сәйкес сұлбаларын өзінің 

кәсіби қызметінде пайдалану. 



ОН 1.2. Автоматтандыру сұлбалары мен 

қолданыстағы электрлік сызбалардың 

элементтерін белгілеуге қолданыстағы 

МЕМСТ білу.                                            

 

 

 

1. Сұлбаларындағы белгіленуі 

бойынша элементтің 

функционалдық 

тағайындалуын анықтау. 

2. Жүйе элементтерін 

белгілеуде МЕМСТ пайдалану.                                        

3. Элементтер тізімі бойынша 

техникалық сипаттамалар мен 

позициялық белгілеуді 

анықтау. 

ОН 1.3. Функционалдық автоматтандыру 

сұлбалары мен қолданыстағы электрлік 

сызбалардың элементтерін шартты-

графиктік және әріппен белгілеу.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Қолданыстағы Нормативті 

құжаттар мен қолданыстағы 

МЕМСТ сәйкес 

функционалдық тағайындалуы 

мен өлшенетін параметрлері 

бойынша аспаптар мен 

автоматтандыру құралдарының 

шартты белгілерін құрастыру. 

2. Берілетін белгіге тәуелді 

функционалдық 

сұлбаларындағы жалғау 

желілерін белгілей білу. 

3. Функционаллық 

автоматтандыру 

сұлбаларындағы аспаптар 

позициясын оқу және белгілеу.                                                          

4. Принципиалдық электрлік 

сызбалардағы әріптік-сандық 

таңбаларды оқу және қолдана 

білу. 



ОН 1.4. Автоматтандыру сұлбаларын 

дайындау барысында ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды білу 

және қолдану.                                     

 

 

1. Автоматтандыру сұлбаларын 

рәсімдеу үшін графиктік 

редакторларды қолдану. 

2. Сызба элементтері тізімін 

дайындау және негізгі жазбаны 

толтыру.                                                              

3. Сызбаларды нормативті 

құжаттар талаптарына сәйкес 

рәсімдеу. 

КҚ 02. Аспаптар 

мен автоматика 

техникалық қызмет 

көрсету құралдарын 

пайдалану және 

техникалық қызмет 

көрсетуді орындау. 

Типтік тәжірибелік 

тапсырмаларды 

шешу, білім мен 

тәжірибелік 

дағдылар әдістерін 

таңдау. 

 

 

КМ 02. Аспаптар 

мен автоматика 

құралдарын 

пайдалану және 

техникалық қызмет 

көрсету. 

ОН 2.1. Метрологиягиялық зертхананы 

ұйымдастыру және жабдығы туралы 

туралы түсінігі болуы.                                         

ОН 2.2. Аспаптар мен автоматика 

жүйелерін калибрлеу, аттестаттау және 

тексеру тәртібі туралы білу.                                     

ОН 2.3. Аспаптар мен автоматика 

жүйелерін пайдалану және техникалық 

қызмет көрсетуді үйрену.                                           

ОН 2.4. Аспаптарды жөндеуге техникалық 

құжаттамаларды ресімдеу;            

2.1 Технологиялық үдеріске 

анықтама беру, оның басқару 

нысаны ретіндегі 

сипаттамаларын көрсету. 

2.2 Технологиялық үдеріске 

әсер ететін кедергілерді 

анықтау. 

2.3 Реттеу контурларының кіріс 

және шығыс параметрлерін 

білу. 

2.4 Технологиялық параметрге 

анықтама беру, бақылау мен 

реттеуге жататын 

технологиялық параметрлерді 

атап көрсету. 



КҚ 03. Бақылау-

өлшеу аспаптары 

мен автоматика 

жүйелерін 

құрастыруды, 

жөндеуді және 

реттеуді орындау. 

Бақылау, өлшеу 

және автоматты 

реттеу құралдарын, 

техникалық қорғау 

құралдарын 

жөндеу, құрастыру, 

тексеру, сынау, 

реттеу, монтаждау.  

КМ 03. Бақылау-

өлшеу аспаптары 

мен  автоматика 

жүйелерін 

құрастыру, жөндеу 

және реттеу. 

ОН 3.1. Жөндеуші-слесарьлардың жұмыс 

орындары және аспаптардың жөндеуді 

ұйымдастыру туралы түсінігі болу;            

ОН 3.2. Аспаптар мен автоматтандыру 

құрылғылары бойынша жекелеген жөндеу 

жұмыстарын жүргізу. 

ОН 3.3. Монтаждау құбырлары мен 

электрлік сымдардың, автоматтандыру 

жүйелері құралдарының және 

құрылғыларының монтажы бойынша 

жұмыстар құрамын білу. 

ОН 3.4. Аспаптарды монтаждауға дейінгі 

тексеру әдістемесін білу. 

3.1 Өндірістік құрылымды 

және өндірістік процесті құру 

элементтері мен қағидаларын 

анықтау. 

3.2 Өндірістік құрылымға және 

өндірістік үрдіске ішкі және 

сыртқы факторлардың 

ықпалын түсіндіру.  

3.3 Өндірістік құрылымның 

тиімді құрылуы мысалын кесте 

түрінде көрсете алу. 

3.4.Автоматты реттеу 

жүйесінің функциялық–

құрылымдық сызбасын жасау. 

КҚ 04. Бақылау-

өлшеу 

функцияларына 

арналған 

қарапайым 

электрондық 

аспаптарды 

баптауды орындау. 

КМ 04. Бақылау-

өлшеу 

функцияларына 

арналған 

қарапайым 

электрондық 

аспаптарды іске 

қосу-баптау. 

ОН 4.1. Технологиялық жабдықты 

басқарудың релелік-контактілі 

сұлбаларының автоматты басқару 

жүйелеріне талдау жүргізу. 

1. Қосу-реттеу жұмыстары мен 

қауіпсіздік техникасы бойынша 

шаралар барысында жобаларды 

түсіну.                                                             

2. Монтаждау алдындағы 

тексеру бойынша жұмысты 

ұйымдастыру және орындау. 

ОН 4.2. Автоматтандыру аспаптары мен 

құралдарын және автоматты басқару 

жүйесінің мамандандырылған тораптары 

мен блоктарының сұлбаларын таңдау. 

 

1. Нысандағы аспаптарды 

дербес реттеу бойынша 

жұмыстар реттілігін анықтау.                                  

2. Баптау жұмыстарына 

арналған құрылғылар мен 

аппаратураны пайдалана білу. 



ОН 4.3. Үлгілік сұлбалар мен 

құрылғылардың параметрлерін есептеу. 

 

 

1.Монтаждау жұмыстарын 

орындау дұрыстығын тексеру.     

2. Қорек блоктарын, 

тізбектерді тексеру, 

параметрлерін баптау және 

қосуды /орындау.                            

3. Инженер-реттеушінің, 

баптаушының басшылығымен 

күрделі жұмыстарды орындау.     

4. Реттеу жұмыстары 

барысында қауіпсіздік 

техникасы ережелерін сақтау.  

ОН 4.4. Автоматтандыру жүйелері 

сапасының параметрлерін бақылауды 

жүзеге асыру. 

 

 

1. Инженер- баптаушының 

басшылығымен баптау 

бойынша үшінші кезең 

жұмыстарын орындау.                                                             

2. Қолданыстағы 

технологиялық жабдықтарды 

баптау жұмыстарын орындау 

барысында қауіпсіздік 

техникасы және еңбекті қорғау 

ережелерін сақтау. 

4S07140102 - Техник-электромеханик 



ЕФ 2. Өндірістік 

кәсіпорындардағы 

автоматтандыру 

жүйелерін монтаждау, 

реттеу, қызмет көрсету 

және жөндеу. 

КҚ 01. 

Автоматтандыру 

аспаптары мен 

құралдарының 

күйін техникалық 

және 

метрологиялық 

бақылауды 

орындау. 

КМ 01. 

Автоматтандыру 

аспаптары мен 

құралдарының 

күйін техникалық 

және 

метрологиялық 

бақылау.   

ОН 1.1. Метрология негіздерін, электрлік 

және эелектрілік емес шамаларды өлшеу 

әдістерін, өлшеу нәтижелерін талдау 

әдістерін білу.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Өлшеу құралдарын 

көрсеткіштер мен шамаларды 

өлшеу үшін таңдау барысында  

олардың метрологиялық 

сипаттамаларын бағалау.                 

2. Электрлік және электрлік 

емес шамаларды өлшеуге 

арналған аспаптардың іс әрекет 

қағидаларын/жұмыс істеу 

принциптерін, олардың 

тағайындалуын және  

тәжірибеде қолданылуын 

түсіну.                                                           

3. Өлшеу әдістерін, өлшеу 

нәтижелерін талдау әдістерін 

орындау.                                                     

4. Өлшенетін шаманың 

неғұрлым дұрыс көрсеткішін 

анықтау. 5.Абсолютті 

статистикалық, салыстырмалы 

және келтірілген 

ауытқуларды/қателіктерді 

анықтау.  

ОН 1.2. Өлшеу жүйелерінің аспаптары 

жұмысының  қағидалары мен негізгі 

түрлерін білу. 

 

1. Физикалық шаманы өлшеуге 

арналған біріншілік өлшеу 

түрленгішін таңдау жүргізу.           

2. Өлшеу аспабын жұмыс істеу 

үшін қосу.                                             

3.Өлшеу түрлендіргіштерінің 

статистикалық сипаттамаларын 

түсіру және талау.                         

4. Аспаптарды баптау. 



ОН 1.3. Технологиялық параметрлерді 

өлшеу үшін аспаптарды жиынтықтай алу, 

жиынтықта аспаптардың  ұштасу әдістерін 

және өлшеу тізбектерін есептеу әдістерін 

білу.      

 

1.Өлшеу үшін аспаптар 

жиынтығын таңдау жүргізу. 

2.Өлшеу контурында 

аспаптардың түйісуін 

түсіндіру. 3. Өлшеу 

сызбасының, сұлбасының қуат 

көзін таңдау жүргізу.                                     

4.Өлшеу сызбасын және 

аспаптарды түйістіру сызбасын 

есептеу.                                

5.Өлшенетін жиынтықты 

аспапты таңдау барысында 

оның нысанда және өлшеу 

қалқанында орналасу жерін 

есепке алу.                                          

6. Екінші реттік  аспаптарды 

баптау.                                        

7.Өлшеу нәтижелерін көрсету 

үшін көзбен көру құралдарын 

қолдану. 



ОН 1.4. Автоматты реттеу жүйесін құрауда 

қолданылатын автоматтау құралдарының 

міндеттерін түсіну, өнеркәсіпте 

шығаратын автоматтандыру 

құралдарының номенклатурасы мен 

түрлерін білу. 

 

1. Шығу белгісінің/сигналының 

талап етілетін көрсеткіштеріне 

байланысты тетіктерді, 

датчиктерді таңдау.                              

2. Басқарушы белгінің талап 

етілетін түріне реттеуіштерді 

таңдау.                                                           

3. Реттеуіштің типіне 

байланысты талап етілетін 

көрсеткіштерді, параметрлерді 

тапсыруды түсіндіру.                                                            

4. Реттеу  жүйесіндегі жетектің 

типін қолдануды түсіндіру.                         

5. Жетектердің сипаттамасы 

мен оларды іс әрекеттері 

қағидаларын білу.                                                                     

6. Реле және қосқыштың жұмыс 

қағидалары  мен 

тағайындалуын түсіндіру, 

оларды реттеу жүйесіне таңдау 

жүргізу.                                                            

7. Тартпалармен басқару 

мақсатында басқару және 

қорғау аппаратураларын 

қолдану. 

КҚ 02. Бақылау-

өлшеу аспаптары 

мен автоматикаға 

техникалық қызмет 

көрсету және 

жөндеу 

бөлімшесінің 

жұмысына 

басшылық жасау. 

КМ 02. Бақылау-

өлшеу аспаптары 

мен автоматикаға 

техникалық қызмет 

көрсету және 

жөндеу 

бөлімшесінің 

жұмысына 

басшылық ету. 

ОН 2.1. Аспаптар мен автоматтандыру 

құрылғыларын пайдалану және 

техникалық қызмет көрсетуді білу. 

 

 

 

 

 

 

1. Метрологиялық зертхана 

тағайындалуын түсіну. 

2. Зертхана ғимараттарына 

қойылатын негізгі талаптарды 

білу. 

3. Метрологиялық зертхана 

жабдықтарының құрамы мен 

тағайындалуын білу. 



ОН 2.2. Энергетиканың  басқарылатын 

технологиялық процесстерін білу, 

олардың негізгі технологиялық 

параметрлерін реттеу және бақылау. 

 

 

 

1. Тексеру әдістері мен 

құралдарына нормативті-

техникалық құжаттаманы 

қолдана білу. 

2. Аспаптарды тексеру мен 

калибрлеуді жүргізу 

дағдыларының болуы. 

ОН 2. 3. Аспаптар мен автоматтандыру 

құралдарының қолданылуы мен жұмыс 

жасау принципін, техникалық 

сипаттамаларын, басқару жүйесіне 

жатқызылатын электрлік, пневматикалық 

және гидравликалық тартпаларды білу.    

 

1. Аспаптарды тексеру мен 

калибрлеу қорытындысы 

бойынша техникалық 

құжаттаманы құрастыру білу. 

2. Құралдар мен 

автоматтандыру 

құрылғыларының пайдалану-

техникалық қызмет көрсетуі 

бойынша жұмыстарды орындау 

үшін жұмыс орнын 

ұйымдастыру білу. 

ОН 2.4. Қадағалау және реттеу 

контурларының қалыптасу тәсілдерін білу, 

аспаптар мен автоматтандыру құралдарын 

басқару жүйесіне таңдау.                                                     

 

 

 

 

1. Өлшеу құралдары мен 

автоматтандыру жүйесінің 

жағдайын тексеру мақсатында 

техникалық қадағалау жүргізу. 

2. Жөндеу картасын құрастыру 

үшін аспаптар ақаулықтарына 

диагностика жасай білу. 

3. Зауыттық нұсқаулықтары 

талаптарына сәйкес алдын алу 

жұмыстарды орындау. 



ОН 2.5. Нормативті құжаттама мен 

халықаралық стандарттарды 

автоматтандыру құралдарын өткізуді 

пайдаланылатын жобалық құжаттаманы 

дайындау және ресімдеуде қолдана білу.  

 

1. Сәйкес асапатрады жөндеуге 

техникалық төлқұжаттар мен 

нұсқауларды қолдану. 

2. Профилактикалық 

жұмыстарды зауыттық 

нұсқауларға сәйкес орындау. 

ОН 2.6. Басқару жүйесінің жобалық 

құжаттамасын әзірлеу және ресімдеу 

барысында автоматтандырылған басқару 

жүйелері мен есептеу техникасы 

құралдарын пайдалану. 

1. Кезекті жоспарлы жөндеуге 

дейін құралдар мен 

автоматтандыру құрылғыларын 

қалыпты пайдалануды 

қамтамасыз ету мақсатында 

ағымдағы қызмет көрсетуді 

жүзеге асыру. 

КҚ 03. Өндірістік 

процестерді 

автоматтандыру 

жүйелерін 

пайдалану. 

КМ 03. Өндірістік 

процестерді 

автоматтандыру 

жүйелерін 

пайдалану.  

ОН 3.1. Жабдықтарды және бақылау-

өлшеу аспаптары мен автоматиканы 

пайдаланылуды бақылауды жүзеге асыру. 

 

 

1. Жөндеу  жүргізу үшін 

материалдар мен қосалқы 

бөлшектерге тапсырыс құра 

білу. 2. Құралдар мен 

зертханалық жабдықтардың 

тағайындалуы бойынша 

пайдалану. 

ОН 3.2. Технологиялық процестің 

ерекшелігін ескере отырып, басқару 

жүйелерін пайдалану бойынша 

жұмыстарды орындау. 

 

 

1. Жөндеу жұмыстарын 

біліктілігі мен лауазымдық 

нұсқаулығына сәйкес орындау.                                             

2. Жөндеу жұмыстарын 

орындау барысында қауіпсіздік 

техникасы талаптарын сақтау. 



ОН 3.3. Пайдалану процесінде жүйе 

параметрлерінің жұмыс істеуін бақылау 

және талдау. 

1. Өлшенетін параметрлер 

туралы дұрыс ақпарат алу үшін 

өлшеу құралдары мен 

әдістемелерін қолдану. 

2. Өлшеу қателіктерін бағалау, 

өлшеу құралдарын өлшеу 

дәлдігі талаптарына сәйкес 

бағалау.                      3. Өлшеу 

жүйелерінің принциптерін 

талдау, өлшеу сұлбаларын 

дайындау және есептеу.                                                              

4. Электрондық аспаптар мен 

өлшеу техникасының 

принциптік сызбаларын талдау.                                         

5. Өлшенген параметр туралы 

ақпаратты сақтау, оны өңдеу, 

көрсету және пайдалану. 



ОН 3.4. Өндірістік процестерді 

автоматтандыру жүйелерін пайдалану 

бойынша техникалық құжаттаманы 

жүргізу. 

1. Басқару жүйесінің жобалық 

құжаттамасын дайындау және 

ресімдеуде есептеу техникасы 

мен автоматтандырылған 

басқару жүйелерін пайдалану.                          

2. Жобалаушының жұмыс 

орнын ұйымдастыру үшін 

қажетті есептеу техникасы 

құралдарын жинақтай білу.                                        

3.  Жобалық құжаттама 

жинағын жасауға 

пайдаланылатын 

бағдарламалық жабдықтаманы, 

қолданбалы бағдарламалар 

жинақтарын, АЖЖ, мәтіндік 

және графиктік редакторларды 

білу. 



КҚ 04. 

Технологиялық 

процестердің 

ерекшелігін ескере 

отырып, 

автоматтандырудың 

күрделі емес 

жүйелерін әзірлеу 

және модельдеу. 

КМ 04. 

Технологиялық 

процестердің 

ерекшелігін ескере 

отырып, 

автоматтандырудың 

күрделі емес 

жүйелерін әзірлеу 

және модельдеу. 

ОН 4.1. Реттеу нысандарының 

математикалық сипаттамасын алу 

әдістерін білу.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Практикалық есептеулерді 

шешу үшін реттеу 

объектілерінің модельдеу 

әдістерін таңдау.  

2. Модельдеудің 

математикалық аппаратын 

қолдану.  

3. Дифференциалды теңдеулер 

көмегімен реттеу 

объектілерінің аналитикалық 

моделін құрастыру.  

4. Нысандардың 

математикалық сипаттамасын 

алудың эксперименттік 

әдістерін қолдану.                                                         

5. Реттеу нысандарын екпін 

қисығын алу және оны қажетті 

ретте дифференциалды 

теңдеумен аппроксимациялау. 



ОН 4.2. Басқару жүйесінің параметрлік 

синтезі әдістерін, кері байланыспен 

басқару жүйесін талдау мен синтезінің 

мәнін түсіну.  

 

 

 

 

1. Басқару жүйесінің анализі 

мен синтезінің мағынасын, 

міндеттерін түсіндіру. 

2. Дифференциалды теңдеулер 

мен қосымша/беріліс 

функциялар көмегімен 

автоматты реттеу жүйесінің 

математикалық сипаттамасын 

құрастыра алу.                 3. П, И, 

ПИ, ПИД типтік өндірістік 

реттегіштерді қолдану арқылы 

автоматты реттегіш жүйені 

модельдеу.                                 4. 

П, И, ПИ, ПИД типтік өндіріс 

реттегіштер баптауларын 

есептеудің талдамалы және 

сынамалы әдістерді 

қолдану/типтік реттегіштерді 

баптауды есептеудің 

аналитикалық және 

эксперименттік әдістерін 

қолдану. 



ОН 4.3. Сызықты автоматты реттеу 

жүйелерінің тұрақтылығын реттеу 

үдерісінің сапасын бағалау әдістерін білу.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Кері байланысы бар 

автоматты реттеудің өтпелі 

процесс мәнін, оны реттеудің 

сапасын бағалауды анықтау 

үшін алу тәсілдерін түсіндіру.                                                      

2. Кері байланысы бар 

автоматты реттеу жүйесінің 

өтпелі сипаттамасы бойынша 

реттеу сапасын бағалау.                                      

3. Автоматты реттеу жүйесінің 

амплитудалық-жиіліктік, фаза-

жиіліктік, амплитудалық -

фазалық, логарифмдік 

сипаттамасын алу.                                              

4. Жүйені тұрақтылыққа 

зерттеу. 

ОН 4.4. Процестер мен жүйелерді есептеу 

және реттеу үшін компьютерлік модельдеу 

бағдарламаларын білу.  

 

 

 

 

1. Процесстер мен жүйелерді 

компьютерлік модельдеуді 

түсіндіру.                                                             

2. Автоматты реттеу жүйесін 

құрастыруда практикалық 

есептерді шешу үшін 

компьютерлік модельдеу 

бағдарламасын таңдау.                       

3. Процесстер мен жүйелерді 

модельдеу үшін компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану 

дағдыларына ие болу.  



ОН 4.5. Компьютерлік модельдеудің 

әдістерін тәжірибеде реттеу жүйелерін 

дайындауда қолдану.  

1. Математикалық модельдер 

мен модельдеудің нәтижесін 

бағалауда есептеу техникасын 

қолдану.                           

2.Компьютерлік модельдеу 

бағдарламаларында автоматты 

реттеудің тұйық жүйесінде 

блоктық құрылым құрау.                          

3. Басқару объектісінде және 

компьютерлік модельдеу 

әдісімен реттеу жүйелерінде 

өтпелі процесстерді визуалдау.                          

4. Тұйық жүйенің модельдерін 

реттеу сапасын зерттеу.                              

5. Реттеудің тұйық жүйесі 

моделінің тұрақтылығын 

зерттеу.                                                             

6. Автоматты реттеу жүйесінің 

моделін реттеу және 

тұрақтылығын арттыру 

тәсілдерін табу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Жабдықтардың тізімі («Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)»   

мамандығы бойынша) 

 

 

№ Атауы  Техникалық сипаттама Құрылғының тағайындалуы Құрылғы 

пайдаланылаты

н модуль(дер) 

Ескерту 

1 Оқу құралдарының типтік 

жинағы 

«Электротехникалық 

материалдар», стенд 

нұсқасы, компьютерлік 

нұсқасы ЭТМ-СК 

Шағын модульдер 

жинағы. 

 «Электр өткізгіштік» 

тақырыбы бойынша 

өткізгіштер жинағы. 

Холл тетігі. 

Оқшаулау кедергісін 

өлшеу құралы. 

Қаңқа 2×4. 

Екі секциялы жәшігі бар 

зертханалық үстел 

Жалғауға арналған 

өткізгіштер жинағы. 

Әдістемелік нұсқаулар, 

USB-осциллографтың 

бағдарламалық 

жабдықтамасы, техникалы 

сипаттама 

Зертханалық жұмыстар мен 

эксперименттер тізімі: 

Өткізгіштер мен шала өткізгіштер 

Өткізгіш кедергісінің 

температуралық тәуелділігін оқу 

Шала өткізгіштер кедергісінің 

температуралық тәуелділігін оқу 

(активация энергиясын анықтау) 

Өткізгіштің меншікті кедергісін 

анықтау 

Өткізгіштердегі байланыс 

құбылыстары және термоқозғаушы 

күш (меншікті термо ЭҚК). 

Фотоөткізгіштік  

Жартылай өткізгіштердегі байланыс 

құбылыстары және кедергілі 

фотоэффект (фотодиодтар ВАХ, 

фототоқ, фотоЭҚК) 

КМ 01, 

КМ 02, 

КМ 03 

 



Диэлектриктер  

Қатты диелектриктердің 

диэлектрлік өткізгіштігін өлшеу 

Қатты диэлеткриктердің 

диэлектрлік шығыны бұрыштарын 

өлшеу 

Диэлектрлік өткізгіштіктің 

тәуелділігін және температураға 

диэлектрлік шығындар бұрышының 

тәуелділігін өлшеу 

Диэлектрлік өткізгіштіктің 

тәуелділігін және белсенді 

диэлектриктерге диэлектрлік 

шығындар бұрышының тәуелділігін 

өлшеу 

Тік және кері пьезоәсерді зерттеу 

(тікелей пьезоәсер жағдайындағы 

заряд, пъезомодуль, 

диэлеткриктердің резонансты 

жиілігі) 

Диэлектриктердегі электрлік өткізу 

(ауаның электрлік беріктігін 

есептеу) 

Магниті материалдар 



Ферромагнетиктің негізгі қисығын 

шешу 

Гистерезис түйіні көмегімен 

ферромагнетиктің қасиеттерін 

зерттеу (қалдық индукция, 

коэрцитивті күш, меншікті шығын) 

Кюри нүктесін анықтау (атомның 

магнитті моменті) 

Магнитті қатты материалдарды 

зерттеу (коэрцитивті күш, меншікті 

магнитті энергия) 

2 Оқу құралдарының типтік 

жинағы 

"Электротехниканың 

теориялық негіздері", 

үстелде қолдануға арналған 

қолмен жасалған, ТОЭ-НР 

Техникалық 

сипаттамалары 

Электрлік қорек кернеуі      

220 В  

Қорек кернеуі жиілігі 50 

Гц  

Тұтынылатын қуат, артық 

емес 200 ВА 

Ауқымды өлшемдері 

1260х610х300 мм  

Салмағы, артық емес 50 кг 

Құрамы:  

1. Модульдер: қорек, үш фазалы 

қорек көзі; резисторлар;  реактивті 

элементтер; сызықты емес 

элементтер; тарату параметрлері 

бар тізбектер; функционалдық 

генератор; өлшеу қуаты мен 

фазасы; өлшеуге арналған (2 дана); 

мультиметр; электротехниканың 

физикалық негіздері 

2. Статикалық және тегіс параллель 

өрістерді зерттеуге арналған 

модульдер жинағы 

3. Қаңқа.  

БМ 02, 

КМ 02, 

КМ 03,  

 
 



4. Жалғау сымдары мен кабельдер 

жинағы.  

5. Зертханалық стендінің 

техникалық сипаттамасы.  

6. Зертханалық жұмыстарды 

жүргізу бойынша әдістемелік 

нұсқаулар 

3 Оқу құралдарының типтік 

жинағы "Электроника 

негіздері", моноблокты 

қолмен жасалған, ОЭ-МР 

Стенд құрамы:  

Модульдер: 

Қорек модулі және USB 

осциллограф  

Функционалдық генератор 

Магнитті қатты  

материалдар 

Магнитті жұмсақ 

материалдар. 

Кедергі/сыйымдылықтың 

температуралық 

коэффициенті  

RLC өлшеуіш 

Мультиметрлер 

 Кедергі эффекті. 

Фотоөткізгіштік. 

Моноблок, құрамы: қорек көзі; 

сандық жиілік индикациясы бар 

функционалдық генератор; 

импульстер генераторы (100, 200, 

1600 Гц); бағдарлы және санды 

өлшеу құралдары; индикация және 

басқару элементтері; СИФУ; 

диодтар (түзеткіш, жарық диод, 

Шоттки диоды, стабилитрон, 

көпір); тиристорлар (тиристор, 

симистор, GTO-тиристор); 

транзисторлар (биполярлы, далалық 

және оптотранзистор); операциялық 

күшейткіш; логикалық элементтер; 

триггер; 4-разрядты есептегіш. 

2. Қорек шоғырсымы  

3. Жалғау сымдары жинағы  

4. Зертханалық стендінің 

техникалық сипаттамасы.  

КМ 02, 

КМ 03,  

КМ 04 

 



 Тікелей және қайтымды 

пьезоэффект. Құрастыру 

жинағы 

Ауқымды өлшемдері 900 

х 600 х 1404 мм 

5. Зертханалық жұмыстарды 

жүргізу бойынша әдістемелік 

нұсқаулар. 

4 Зертханалық модуль 

"Зияткерлік реле ZEN", 

ZEN-ЛМ 

Техникалық 

сипаттамалары:  

Электрлік қорек кернеуі  

220В  

Қорек кернеуі жиілігі           

50 Гц  

Тұтынылатын қуат, артық 

емес 50 ВА 

Зертханалық жұмыстар 

тізімі:  

1. OMRON ZEN-10C1DR-

D зияткерлік релесін 

оқыту: 

 — реленің техникалық 

сипаттамаларын және 

бағдарламалау 

ұстанымдарын оқыту;  

— реленің батырмалы 

тақтасы көмегімен 

үдерістерді автоматты 

Құрамы:  

1. Орнатылған ZEN зияткерлік 

релес бар модуль.  

2. Автоматтандыру нысандарының 

мнемосызба жинағы.  

3. Желілік қорек кабелі.  

4. Жалғау сымдары жинағы.  

5. Бағдарламалық жабдықтама 

(шағын-диск).  

6. Зертханалық стендінің 

техникалық сипаттамасы.  

7. Зертханалық жұмыс жүргізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар. 

 

КМ 01, 

КМ 03,  

КМ 04 

 
 



басқару бағдарламасын 

әзірлеу және жасау .  

— мнемосызба түрінде 

ұсынылған технологиялық 

нысандардың 8 нұсқасы;  

1) пеш жылытқыштарын 

басқару;  

2) асинхронды электрлік 

қозғалтқыштарды 

басқару; 

3) гирлянданы басқару;  

4) құрғату суларын айдау 

желілерін басқару;  

5) бағдаршам;  

6) импульстерді санау;  

7) жылжымалы от;  

8) қоспа дайындау. 

Ауқымды өлшемдері 

250x225x120 мм  

Салмағы, артық емес 4 кг 



5 Зертханалық модуль 

"Технологиялық ақпарат 

тетіктері", ДТИ-ЛМ 

Техникалық 

сипаттамалары:  

Электрлік қорек кернеуі                    

220 В  

Қорек кернеуі жиілігі           

50 Гц  

Тұтынылатын қуат, артық 

емес       50 ВА  

Ауқымды өлшемдері 

250x225х260 мм  

Салмағы, артық емес  4 кг  

 

Зертханалық жұмыстар 

тізімі:  

Технологиялық ақпарат 

тетіктерін оқыту:  

– техникалық 

сипаттамалар;  

– тетіктердің жұмыс 

ұстанымдары;  

–«жол» режиміндегі 

сыйымдылықты және 

Құрамы:  

1. Жинақтағы технологиялық 

ақпарат тетіктерін зерттеу модулі.  

2. Байланыссыз шекті сөндіргіштер 

жинағы (3 дана).  

3. Индуктивті орын ауыстыру 

түрлендіргіші.  

4. Байланыссыз шекті 

сөндіргіштерді оқыту бойынша  

Ззертханалық жұмыстарға арналған 

нысаналар жинағы 

5. Желілік қорек кабелі.  

6. Зертханалық стендінің 

техникалық сипаттамасы.  

7. Зертханалық жұмысты жүргізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 

БМ 01, 

 

КМ 03, 

КМ 04,  

  



индуктивті тетіктердің  

жұмыс сипаттамалары;  

– «бүйіржақ» режиміндегі 

сыйымдылықты және 

индуктивті тетіктердің  

жұмыс сипаттамалары;  

– индуктивті орын 

ауыстыру 

түрлендіргішінің  жұмыс 

сипаттамалары;  

– оптикалық тетіктің 

жұмыс сипаттамалары;  

– ультрадыбыстық шекті 

сөндіргіш сипаттамалары;  

— зерттелетін тетіктердің 

статикалық 

сипаттамаларын оқыту. 

Магнитті өріс тетіктерін 

оқыту (геркон, дискретті 

шығысы бар Холл тетігі, 

теңдес Холл тетігі, теңдес 

шығысы бар магнитті 

резистор); 

— дискретті шығысы бар 

магнитті резистордың,  

дискретті шығысы бар 



Холл тетігінің, герконның 

жұмыс сипаттамалары; 

—теңдес Холл тетігінің 

және теңдес шығысы бар 

магнитті резисторлың  

статикалық 

сипаттамаларын оқыту 

6 Оқу құралдарының типтік 

жинағы "Автоматика 

негіздері ", моноблокты 

қолмен жасалу, ОА-МР 

Техникалық 

сипаттамалары: 

Электрлік қорек кернеуі   

220 В 

Қорек кернеуі жиілігі 50 

Гц 

Тұтынылатын қуат, артық 

емес      100 ВА  

 Зертханалық жұмыстар 

тізімі: 

1. Байланыстар ауытқуын 

зерттеу. 

2. Байланыстар 

ауытқуымен күрес 

шаралары. 

3. Релені қосу/сөндіру 

ұзақтығын зерттеу. 

Құрамы: 

Моноблок, құрамы: кіріс дискретті 

белгілер көздері; импульстер 

генераторлары 10, 100 және 1000 

Гц; 5 электромеханикалық реле; 

логикалық элементтер (4 2 

НЕМЕСЕ логикалық элементі, 6  3 

НЕМЕСЕ, 4 2 ЖӘНЕ логикалық 

элементі, 8 2 ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ 

ЛОГИКАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТІ, 6 3 

ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ логикалық 

элементі); 4 RS- және D-триггер; 

бағдарламаланатын реле ZEN 6 

дискреттік шығым (бір теңдес 

кірісті қоса алғанда) 4 дискретті  

пернетақтада бағдарламаны теру 

мүмкіндігі бар шығыс. СКИ қарау; 

үш белгіні ұстау блогы; 30 жарық 

диоды бар индикация блогы, 2 

есептегіш; 2 дешифратор; 2 жеті 

КМ 01, 

КМ 02, 

КМ 03,  

КМ 04 

 



4. Белгіні уақытша 

кідіртуді қалыптастыру. 

5. Автоматтандыру 

сызбасы нұсқалары бар 

реле элементтерін 

басқаруды 

автоматтандыру: 

Роторлы тізбектің 

ажыратылатын бір 

кедергісі сатысы бар 

реверсивті асинхронды 

электрлік қозғалтқышты 

басқаруды 

автоматтандыру; 

зәкір тізбегінен 

ажыратылатын бір кедергі 

сатысы бар реверсивті 

электрлік 

қозғалтқыштарды 

басқаруды 

автоматтандыру;  

құрғату суларын айдау 

сорғыштарын басқаруды 

автоматтандыру; 

үстелдің бұрылуын 

автоматтандыру; 

сегментті индикатор; тұрақты тоқ 

қозғалтқышы 

Зертханалық стендінің техникалық 

сипаттамасы. 

Зертханалық жұмыстарды жүргізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулар 



орын ауыстыруды 

автоматтандыру; 

бұрғылау үстелі 

траверсасы; 

бұйымдарды сұрыптау 

автоматы; 

кодты құлып. 

6. Логикалық 

элементтерді басқаруды 

автоматтандыру: 

Импульстер саны есебі 

сызбасының синтезі; 

7 жарық диодынан 

құрылған иллюминация 

синтезі; 

бұрғылау білдегі 

траверсасының орын 

ауыстыруын орнатуды 

автоматтандыру; 

шпиндельді білдектің 

орын ауыстыруын 

автоматтандыру; 

импульсті тетік 

манипуляторының орын 



ауыстыруын 

автоматтандыру; 

рольгангқа ұзын өлшемді 

металды кедергісіз 

тоқтатуды 

автоматтандыру; 

металл беттерді қалыптау 

тығыздағышына беруді 

автоматтандыру; 

кедергі пешінің үш 

қыздыру элементтерін 

басқару. 

7. Бағдарламаланатын 

зияткерлік реле негізінде 

басқаруды 

автоматтандыру: 

Пеш жылытқыштарын 

басқаруды 

автоматтандыру; 

асинхронды 

қозғалтқышты басқаруды 

автоматтандыру; 

гирлянданы басқару; 



құрғату суын айдауды 

басқаруды 

автоматтандыру; 

бағдаршам; 

жылжымалы от. 

Қоспа дайындауды 

автоматтандыру 

Ауқымды өлшемдері 

500х370х150 мм  

Салмағы, артық емес 10 кг 

7 Оқу құралдарының типтік 

кешені "Электроника 

негіздері", моноблокты, 

қолмен жасалған, ОЭ-МР 

Зертханалық жұмыстар 

тізімі: 

Диодтарды зерттеу. 

Биполярлы транзисторды 

зерттеу. 

Биполярлы 

транзистордағы 

күшейткіш каскадты 

зерттеу. 

Далалық транзисторды 

және күшейту каскады 

транзисторын зерттеу. 

Құрамы:  

1. Моноблок, құрамында қорек көзі; 

жиіліктің сандық индикациясы бар 

функционалдық  импульстер 

генераторы (100, 200, 1600 Гц); 

бағдарлы және сандық өлшеу 

құралдары; индикация және басқару 

элементтері; СИФУ; диодтар 

(түзеткіш, жарық диод, Шоттки 

диоды, стабилитрон, көпір); 

тиристорлар (тиристор, симистор, 

GTO-тиристор); транзисторлар 

(биполярлы, далалық және 

оптотранзистор); операциялық 

күшейткіш; логикалық элементтер; 

триггер; 4-разрядты есептегіш.  

БМ 02, 

КМ 01, 

КМ 02, 

КМ 03,  

КМ 04 

 



Оптотранзисторды 

зерттеу 

Тиристорларды зерттеу. 

Инверттелетін және 

инверттелмейтін 

күшейткішті зерттеу. 

Интегратор және белсенді 

сүзгішті зерттеу. 

Компараторларды зерттеу. 

Мультивибраторды 

зерттеу. 

Сандық интегралдық 

микросызбаларлың 

логикалық элементтерін 

зерттеу. 

jk-триггер және 

есептегішті зерттеу. 

Бір жарты мерзімді 

басқарылмайтын 

түзеткішті зерттеу. 

Бір жарты мерзімді 

басқарылатын түзеткішті 

зерттеу. 

2. Қорек кабелі  

3. Жалған сымдары жинағы  

4. Зертханалық стендінің 

техникалық сипаттамасы.  

5. Зертханалық жұмыстарды 

жүргізу бойынша әдістемелік 

нұсқаулар 



Бір фазалы көпірлі түзету 

сызбасын зерттеу. 

Тегістеу сүзгіштерін 

зерттеу. 

Параметрлік кернеу 

тұрақтандырғышын 

зерттеу. 

Ауқымды өлшемдері 

500х400х200 мм  

Салмағы, артық емес 10 кг 

8 Оқу құралдарының типтік 

жинағы  «Метрология. 

Техникалық өлшеулер» 

15 зертханалық жұмыс 

МТИ-15 

Құрамы:  

1.Штангенциркуль ШЦ-I-

150-0,05  

2.Тегіс  микрометр МК25  

3.Иінтіректі микрометр 

МР25  

4.Иінтіректі тоғын СР-25  

5.Құрал ПБ-250  

6.Тексеру  және белгілеу 

призмасы (оқу) П1-2-2  

7.Индикаторлы нутрометр 

НИ-50  

Студенттердің бөлшектерді 

сызықты-бұрыштық өлшеу 

құраларымен жұмыс жасау 

дағдыларын қалыптастыру. 

КМ 01, 

КМ 02, 

КМ 03,  

КМ 04 

 



8.Микрометрлі нутрометр 

НМ-175  

9. КМД жинағы №2 кл.2  

10.КМД  жабдықтар 

жинағы ПК-2-У  

11.Бұрандаларды өлшеуге 

арналған сымдар жинағы 

12.Әмбебап тұғыр 15СТ-

М  

13.Штатив Ш-IIН  

14.Штангензубомер ШЗН-

18  

15.Нормалемер БВ-5045  

16.Синусты сызғыш 100 

мм (оқуға арналған)  

17.Бұдырлық үлгілері 

жинағы (ұштау)  

18.Калибр-тегіс тығын  

19.Калибр-конусты тығын  

20.Калибр-тегіс тоғын  

21.Калибр-реттелетін 

тоғын  



22.Калибр-бұрандалы 

тығын  

23. «Білік» типті бөлшек 

(2 дана)  

24. «Тығын» типті бөлшек 

(2 дана)  

25. «Шығыршық» типті 

бөлшек  

26. «Тегершік»  типті 

бөлшек  

27.Плакаттар жинағы (15 

дана)  

28.Әдістемелік 

нұсқаулары бар CD 

9 Зертханалық  стенд 

«Температура мен 

ылғалдылықты  өлшеу 

әдістері" МИТиВ-02 

Құрамы: 

1.Жұмыс температурасы 

50 - 250°С аралығындағы 

температура калибраторы 

(шағын пеш) шағын 

процессорлы 

өлшеуіш/реттегіші бар; 

2. Жұмыс температурасы 

5-10°С аралығындағы 

температура калибраторы 

(Пельтье элементтері бар 

1. Термоэлектрлік құбылыстарды 

зерттеу: Зеебека (термо-эдс), 

Пельтье, Томпсон. Пельтье  жылу 

мөлшерінің берілетін тоқ бағытына 

тәуелділігін зерттеу, 

эксперименттік деректер бойынша 

Пельтье коэффициентін есептеу. 

2. Температураны өлшеу әдістерін 

оқыту (байланыссыз, байланысты) 

КМ 01, 

КМ 02, 

КМ 03,  

КМ 04 

 



шағын тоңазытқыш) 

шағын процессорлы 

өлшеуіш/реттегіші бар. 

3.Жұмыс температурасы 

50 - 150°С аралығындағы 

температураны беттік 

калибратор, 

температураны 

байланыссыз өлшеуге 

арналған 

микропроцессорлы 

өлшеуіш/реттегіші бар. 

4.Температура тетіктері 

жинағы: термопара 

хромель-копель ТХК, 

термопара хромель-

алюмель ТХА, мысты 

кедергі термометрі ТСМ, 

платиналы кедергі 

термометрі ТСП - 2дана 

5.Презициялық екі арналы 

температура,  кедергі және 

кернеуді өлшеуіш. 

6.Инфрақызыл  пирометр. 

7.Шыны термометр 

(межелік 1 °С). 

3. Термоэлеткрлік түрлендіргіш 

сипаттамаларын оқыту: 

•Термоэлектрлік түрлендіргіштің 

номиналды статикалық 

сипаттамасын алу. 

•Термоэлектрлік түрлендіргіштің 

жылулық инерциясы 

көрсеткіштерін анықтау. 

• Еркін дәнекерлеу 

температурасының термоэлектрлік 

түрлендіргіштің статикалық 

сипаттамасына ықпалын анықтау. 

• Суық дәнекерлеу температурасын 

автоматты үйлестіруді оқыту. 

4. Термокедергілер сипаттамаларын 

оқыту: 

•Кедергі термометрінің статикалық 

сипаттамаларын алу. 

•Кедергі термометрінің жылулық 

инерциясын анықтау. 

•Кедергі термометрінің градустарға 

бөлінген  

Сипаттамасын алу. 



8.Термопарасы бар 

мультиметр 

9.Ылғалдылық 

калибраторы (75% және 

33%). 

10.Ылғалдылығы 

өлшенетін бокс. 

11.Психрометрлік 

гигометр. 

12.Ылғалдылықты 

өлшеуге арналған 

сыйымдылық тетігі. 

13.Мамандандырылған 

бағдарламалық 

жабдықтамасы  және 

алдын ала орнатылған  

операциялық жүйесі бар 

ӨЭЕМ 

14.Стендіні пайдалану 

жөніндегі нұсқаулық 

15.Зертханалық жұмыстар 

жүргізу жөніндегі 

нұсқаулар 

•Екі тартпалы желі кедергісінің 

ықпалын анықтау. 

5. Ылғалдылықты өлшеу әдістері: 

•Психрометрлік әсер көмегімен 

салыстырмалы ылғалдылықты 

есептеу; 

•Сыйымдылық тетігі көмегімен 

ортаның диэлектрлік өткізгіштігі 

есебінен ылғалдылық өзгерген 

жағдайда салыстырмалы 

ылғалдылықты өлшеу. 



10 Оқу құрылғыларының 

типтік жинағы "Бақылау-

өлшеу құралдары және 

автоматика", стенділік, 

комппьютерлік жасалу, 

БӨҚжА-СК 

Техникалық 

сипаттамалары: 

Қорек кернеуі 220 В 

Қорек кернеуі жиілігі  50 

Гц 

Тұтынылатын қуат, артық 

емес  250 ВА 

Ауқымды өлшемдері 

1400х1350х750 

Салмағы, артық емес 50 кг 

Зертханалық жұмыстар 

тізімі 

1. Бағдарламаланатын 

логикалық контроллерді 

оқыту:  

- БЛК конфигурациясы 

және баптау және  

кіріс/шығыс арналары; 

- Циклдық автоматика 

есептерін шығару ; 

- Теңдес белгілермен 

жұмыс негіздері.  

2. Тетіктерді зерттеу:  тоқ 

және кернеу тетіктерін 

Құрамы:  

1. Модульдер: қорек; 

технологиялық ақпарат тетіктері; 

тұрақтандырғыш белгі 

түрлендіргіштер; 

бағдарламаланатын логикалық 

контроллердің функционалдық 

генераторы.  

2. Шағын модульдер жинағы.  

3. Дербес компьютер.  

4. Зертханалық үстел.  

5. Күш кабельдері мен жалғау 

сымдары жинағы.  

6. Зертханалық стендінің 

техникалық сипаттамасы.  

7. Зертханалық жұмыстарды 

жүргізу бойынша әдістемелік 

нұсқаулар  

8. Бағдарламалық жабдықтаса және 

зерттелетін құрылғының 

техникалық құжаттамасы жинағы 

бар шағын диск 

 

БМ 02, 

КМ 01, 

КМ 02, 

КМ 03,  

КМ 04 

 

 



зерттеу (өлшеу шунты, 

тоқ трансформаторы, 

кіріктірілген Холл әсері 

негізіндегі тоқ тетігі, 

кернеу бөлгіші, 

кіріктірілген кернеу 

тетігі): 

— зерттелетін тетіктердің 

статикалық 

сипаттамаларын зерттеу;  

— зерттелетін тетіктердің 

жиілік сипаттамаларын 

оқыту. Температура 

тетіктерін оқыту 

(термостат, термопара, 

кремнийлі терморезистор, 

платиналы терморезистор, 

кіріктірілген температура 

тетігі, жанаспайтын 

пирометр); 

— зерттелетін тетіктердің 

статикалық 

сипаттамаларын оқыту. 

Магнитті өріс тетіктерін 

оқыту (геркон, дискретті 

шығысы бар Холл тетігі, 

теңдес Холл тетігі, теңдес 



шығысы бар магнитті 

резистор); 

— дискретті шығысы бар 

магнитті резистордың,  

дискретті шығысы бар 

Холл тетігінің, герконның 

жұмыс сипаттамалары; 

—теңдес Холл тетігінің 

және теңдес шығысы бар 

магнитті резистордың  

статикалық 

сипаттамаларын оқыту. 

3.Белгілерді тұрақтандыру 

құрылғыларын оқыту: 

- Температура тетіктері 

белгісін 

тұрақтандырғыштарды 

оқыту 

- Әмбебап белгі 

талдағышын оқыту 

4. Тетіктер 

сипаттамаларын зерттеуге 

арналған 

автоматтандырылған 

тәжірибелер 

 



11 Оқу құрылғыларының 

типтік жинағы "Қысым, 

шығын, температураны 

өлшеу құралдары" ИПДРТ 

Техникалық 

сипаттамалары: 

1.1.Пневматикалық 

жүйедегі қысым, МПа: 

1.2.  номиналды0,5 

1.3.  максималды0,6 

1.4.   минималды0,25 

1.5. Тұтынылатын ауа 

шығысы, л/мин 0–50 

1.6. Айнымалы тоқ 

желісінен электрлік қорек:

  

1.7.      кернеу, В 220 ± 

22 

1.8.      жиілік, Гц 50 

1.9. Тұтынылатын қуат 

(компрессор және 

қыздыру элементі бар , 

кВт, артық емес 2 

1.10. Жиынтық су багы 

ыдысы, л 40 

1.11. Су сорғышы берілісі, 

л/мин 0–35 

Құрамы:  

1.Үстел астына бекітілген суға 

арналған бак; 

2.Құралдар тақтасы;  

3.Құрал тақтасының артына 

бекітілген сығылған ауаға арналған 

ресивер; 

4.Қысым тетіктері;   

5.Температура тетіктері;   

6.Ротаметр;   

7. Су есептегіші;   

8.Газ есептегіші;  

9.Өлшем диафрагмасы;   

10.Манометрлер;   

11. Шығын, қысым және 

температураны өлшеу құрылғысына 

су беруге арналған сорғыш; 

12.Ресиверде сығылған ауаның 

қорын құруға арналған компрессор; 

13.Басқару блогы; 

КМ 01, 

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04,  

  



1.12. Ауа ресивері ыдысы, 

л 10 

1.13. Компрессор берілісі, 

л/мин 0–36 

1.14. Ауқымды өлшемдері 

(ені х тереңдігі х биіктігі), 

мм, артық емес 1010 

x 640 x 2100 

14.Компьютер кірісі мен тетіктер 

белгілерін келісу блогы; 

15.Ноутбук;   

16.Бағдарламалық жабдықтама;   

Зертханалық жұмыстар 

сипаттамасы бар оқу-әдістемелік 

қамсыздандыру. 

12 Оқу құрылғыларының 

типтік жинағы 

"Өнеркәсіптік тетіктер", 

стенділі, қолмен жасалған, 

ПД-МАКС-СР 

Құрамы: 

1. Моноблок 

"Механикалық шамалар 

тетіктері", оның құрамы: 

қорек блогы; айнымалы 

кернеу генераторы; 

айналу жиілігі тетіктері 

блогы; бұрыштық қалып 

тетіктері блогы; сандық 

индикаторлар блогы. 

2. Моноблок 

"Технологиялық ақпарат 

тетіктері", оның құрамы: 

қорек блогы; тұрақты 

және айнымалы тоқ 

генераторы;  тоқ 

реттегіші; тоқ және кернеу 

реттегіші өрісі; 

температура тетіктері 

өрісі; магнит өрісі 

1.Шағын модульдер жинағы (16 

дана). 

2.Байланыссыз шекті сөндіргіштер 

жинағы. 

3.Индуктивті орын ауыстыру 

түрлендіргіші. 

4.Микрометр тұғыры. 

5.Нысаналар жинағы. 

6.Тұрақты  магнит (2 дана).                                  

7.Зертханалық үстел 

8.Жалғау сымдарының кабельдері 

жинағы 

9.Шағын модульдерді сақтауға 

арналған кейс 

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04  

 

 



тетіктері өрісі; интегралды 

жарық тетігі өрісі, сандық 

индикаторлар блогы; 

сандық мультиметр. 

Ауқымды өлшемдері 

1100х1400х650 мм 

Салмағы, артық емес 100 

кг. 

10.Техникалық сипаттама 

11.Зертханалық жұмыстарды 

жүргізу бойынша әдістемелік 

нұсқаулар 

13 Оқу құралдарының типтік 

жинағы 

«Пневмотартпа және 

электрлік 

пневмоавтоматика» СПУ-

УН-08-14ЛР-ЭП 

Құрамы: 

Үшбастар жинағы (8 

дана); жүйені құрастыруға 

арналған пневматикатық 

түтіутер жинағы; 

Сымдар жинағы (24 дана); 

Ауа беруді сөндіру шүмегі 

– 1 дана (сүзгіш реттегіші 

бар блокпен біріктірілген); 

Манометрі бар қысымды 

сүзгіш-реттегіш  – 1 дана; 

құлыпталатын тез 

ажыратылатын коллектор 

– 1 дана; 

Диаметрі 25 мм және 

жүрісі 50 мм серіппелі 

қайтарымы бар бар жақты 

пневмоцилиндр – 1 дана; 

Стенд пневмотартпа және 

электропневмоавтоматика курстары 

бойынша 14 зертханалық жұмысты 

жүргізуге арналған, оның оқу-

әдістемелік материалдары бар. 

Бір мезгілде жұмыстар 2-3 адамнан 

біріктірілген топтарда жүргізіледі. 

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04 

 

 



екі жақты әрекетті 

пневмоцилиндр, диаметрі 

25 мм және жүрісі 100 мм 

– 1 дана; 

екі жақты әрекетті 

пневмоцилиндр, диаметрі 

25 мм және жүрісі 250 мм 

– 1 дана; 

кері клапаны бар дроссель 

– 2 дана; 

"ЖӘНЕ" элементі – 2 

дана; 

"НЕМЕСЕ" элементі – 2 

дана; 3/2 дөңгелекті 

итергіші бар қалыпты 

типті таратқыш (шекті 

сөндіргіштер ретінде 

пайдалануға арналған) – 2 

дана; 

Бекітусіз қолмен қосуға 

арналған жабық типті 

қалыпты 3/2 

пневматикалық батырма 

– 2 дана; 

Бастапқы қалыпқа 

қайтарылатын 3/2 



серіппелі пневматикалық 

басқарылатын таратқыш 

– 1 дана; 

Серіппелі қайтарымы бар 

5/2 пневматикалық 

басқарылатын таратқыш– 

1 дана; 

Серіппелі қайтарымы бар 

5/2 пневматикалық 

басқарылатын таратқыш 

(битұрақты) – 2 дана; 

Серіппелі қайтарымы бар 

5/2 электрлік 

басқарылатын таратқыш  

– 1 дана; Серіппелі 

қайтарымы бар 5/2 

электрлік басқарылатын 

(битұрақты) таратқыш  - 2 

дана; 

манометр – 3 дана; 

пневмоцилиндр штогы 

қалпының 

электромеханикалық 

тетігі – 1 дана; 



пневмоцилиндр 

штогының қалпының 

индуктивті тетігі– 2 дана; 

пневмоцилиндр 

штогының қалпының 

герконды тетігі – 1 дана; 

зертханалық жұмыстар 

сипаттамасы; 

пайдалану жөніндегі 

нұсқаулық; 

компрессор. 

Ауқымды өлшемдері, 

артық емес, мм: ұзындығы 

- 950; тереңдігі - 750; 

биіктігі - 400; 

14 Оқу құралдарының типтік 

кешені 

«Автоматтандырылған 

өлшеу жүйесі»  АӨЖ 

Кешеннің базалық 

жинақтамасы құрамы: 

1.Сандық штангенциркуль  

2.Штангенциркулі бар 

тереңдікті өлшеуге 

арналған көпір 

3.ДК бар штангенциркуль 

байланыс кабелі  

Дербес режимде және күрделі 

ақпаратты өлшеу жүйелерінің 

құрамында электронды сандық 

модульдері бар қолмен өлшеу 

құралдарын тиімді  пайдалану 

дағдыларын меңгеруге мүмкіндік 

береді. 

БМ 02, 

КМ 01, 

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04  

 

 

 

 



4.Индикаторлы сандық 

бас  

5.ДК бар индикаторды 

байланыс кабелі  

6.Тексеру және белгілеу 

призмасы (оқу) П1-2-2  

7.Штатив Ш-II Н  

8.Жүйелік блок + монитор  

9. «Білік» типті бөлшек (2 

дана)  

10. «Корпус»  типті 

бөлшек 

11. «Қақпақ» типті бөлшек  

12. «Дөңгелек»  типті 

бөлшек (50 дана) 

 

 

 

15 Оқу құралдарының типтік 

жинағы «Жылумен қамту 

және желдету жүйелері 

автоматикасы» АТГСВ-09-

11ЛР-01 

Негізгі техникалық 

сипаттамалары: 

Тоқ түрі – бір фазалы 

жиілік, Гц - 50; 

кернеу, В - 220; 

Құрамы: 

-оқу стенді АСТГСВ-09-11ЛР-01 

«Жылумен қамты және желдету 

жүйелері автоматикасы»; 

-стендінің басқарылатын ӨЭЕМ 

(ноутбук); 

-пайдалану жөніндегі нұсқаулық; 

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04  

 

 



желдеткіш шығысындағы 

ауа қысымы, кем емес, Па 

- 300 

Ең жоғарғы желдеткіш 

қарсы қысым болмаған 

жағдайда 

қалыптастыратын ауа 

қысымы, ,  м3/с, кем емес 

- 600 

Тұтынылатын қуаты, 

артық емес,  кВт - 2,0 

Ауқымды өлшемдері, 

артық емес, мм: 

ұзындығы - 1500; 

тереңдігі - 620; 

биіктігі - 1800; 

салмағы, артық емес, кг - 

60. 

 

-төлқұжат; 

-зертханалық жұмыстар 

сипаттамасы 

 



16 Зертханалық қондырғы 

"Сұйық және газ тәрізді 

отынмен жұмыс жасайтын 

автоматтандырылған 

қазандық" АК-01 

Құрамы:  

Еденге орналастыруға 

арнайы жасалған 

зертханалық қондырғы – 

қазандықтың физикалық 

моделінен, ағымдағы 

қуаты компьютерлік үлгі 

қуатына тең ағынды 

электрлік су 

жылытқыштан, қазандық 

пен жылу желісінің 

циркуляциялық 

сорғыштарынан, 

температураны реттеу, 

қазандық контурындағы 

жылу тасымалдағыш 

шығындарын 

өлшеуіштерден және 

электрондық санағы бар 

жылулық жүктемеден, 

қысым ауытқуын 

реттеушіден, қуаты 

реттелетін жылулық 

жүктеме модулінен, 

жүктеме кірісі мен 

шығысындағы жылу 

тасымалдағыш 

температурасын 

өлшеуіштен, жүйе 

шығысындағы жылу 

Техникалық мүмкіндіктері: 

құрылғының құрамында заманауи 

қазандықтардың барлық негізгі 

агрегаттары болады; 

модельденетін жанарғылары бар 

компьютерлік модель, сұйық және 

газ тәрізді отынға арналған 

жанарғы, магистральдағы  отын 

қысымы тетігі, саңылаусыздықты 

бақылау құрылғысы, желдеткіш, 

желдеткіш сыртындағы ауа қысымы 

тетігі, мұржа, жалын тетігі, уақыт, 

қуаты және физикалық үлгісі 

бойынша синхрондалған және су 

жылытқыш базасында жасалған;  

қолмен және автоматты 

генерацияланған әр түрлі 

технологиялық ауытқу; қазандық 

құрылғысына ақаулықтарды 

шығару;  әр түрлі реттеу заңдарын 

пайдалану барысында реттеушілер 

жұмыстарын зерттеу; автоматты 

басқару жүйесінің қолмен басқару 

режимі де бар; қазандықты 

өзгеретін жылулық жүктемеге 

жалғау мүмкіндігі; меншікті 

мониторинг және қазандық 

жұмысын MODBUS  RTU 

хаттамасы бойынша басқару. 

КМ 01, 

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04  

  



тасымалдағышы 

модулінен, қазандықты 

автоматта басқару 

блогынан құралады.  WIN 

ОЖ бар ӨЭЕМ, 

мамандандырылған 

бағдарламалық 

жабдықтама. 

ӨЭЕМ жалғауға арналған 

кабельдер. 

Пайдалану жөніндегі 

нұсқаулық 

Зертханалық жұмыстарды 

орындау бойынша 

әдістемелік нұсқаулар. 

17 Оқу құралдарының типтік 

жинағы  "Автоматтандыру 

және басқару құралдары", 

үстел компьютерімен 

жасалған, САУ-МАКС 

Техникалық 

сипаттамалары:  

Электрлік қорек кернеуі 

220 В 

Қорек кернеуі жиілігі 50 

Гц 

Тұтынылатын қуат, артық 

емес  200 ВА 

Құрамы:  

1. Модульдер: бағдарламаланатын 

логикалық контроллер, сенсорлық 

монитор; температураны реттеуші; 

зияткерлік реле; технологиялық 

ақпарат тетіктерінің пультті 

құрылғылары.  

2. Қаңқа.  

3. Байланыспайтын шекті 

сөндіргіштер жинағы.  

КМ 04  

 

 



Ауқымды өлшемдері 

(компьютерсіз) 

805х545х310 мм  

Салмағы, артық емес 45 кг  

 

Зертханалық жұмыстар 

тізімі:  

1. OMRON CP1L 

бағдарламаланатын 

контроллерін зерттеу:  

– техникалық 

сипаттамалары, жүйе 

жарлықтары және 

бағдарламалау негіздері;  

– студенттерге арналған 

тапсырмалар нұсқалары:  

Кедергі пеші; 

манипулятор (қармауыш) 

әзірлемелерді пешке 

салуға арналған;  

Рольгангтағы ұзын 

өлшемді металды тіреусіз 

тоқтату үдерісі; реверсивті 

емес электрлік 

қозғалтқышы бар 

4. Кіріктірілетін тақтала жинағы.  

5. Дербес компьютер.  

6. Күш кабельдері мен жалғау  

сымдарының жинағы.  

7. Бағдарламалық жабдықтама 

(шағын-диск).  

8. Зертханалық стендінің 

техникалық сипаттамасы.  

9. Зертханалық жұмыстарды 

жүргізу бойынша әдістемелік 

нұсқаулар 



қосиінді-бұлғақты 

тығыздағыш; 

арба;  

бұйымдарды сұрыптау 

желісі;  

беттерді үстелден 

рольгангқа ауыстыруға 

арналған аударғыш;  

импульс генераторы;  

қалыптау тығыздағышы 

пуансонының орын 

ауыстыруын 

автоматтандыру; 

реверсивті емес электрлік 

қозғалтқышы бар 

қосиінді-бұлғақты 

тығыздағыш; қазандық 

қақпағын басқару;  

– берілген тапсырма 

бойынша басқару 

бағдарламасын әзірлеу;  

– контролерді 

бағдарламалау және 

бағдарламаның дұрыс 

орындалуын тексеру. 



2. OMRON NT-21 

сенсорлық мониторын 

зерттеу:  

– техникалық 

сипаттамалары және 

бағдарламалау негіздері  

– берілген тапсырма 

бойынша контроллер мен 

сенсорлық монитордың 

басқару бағдарламасын 

дайындау; 

– контроллерді және 

сенсорлық мониторды 

бағдарламалау, 

бағдарламаның 

орындалуын тексеру; 

3. Технологиялық 

нысандарды басқаруды 

автоматтандыру – 

технологиялық басқару 

нысандарының 12 

виртуалды нұсқасына 

дейін. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

7. 07140100 - Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша) мамандығы бойынша әдебиеттер 

тізімі (түрлері бойынша) 

 

 
№ Атауы және басылым номері  Автор  Баспа, шығарылған жылы 

және орны 

Пайдалан

ылатын 

модуль 

(дер)  

1 Автоматизация технологических процессов 

ISВN 9785769599033 

В. Ю. Шишмарев Москва, «Академия», 2013г БМ 02, 

КМ 02, 

КМ 04 

 

2 Основы автоматизации технологических процессов и 

производств 

ISBN 978-5-7038-4137-2 

Жалпы ред. 

 Г.Б. Евгенев 

 

Москва, издательство МГТУ 

им. Баумана,2015г 

 

БМ 02, 

КМ 02, 

КМ 04 

 

3 Теория и технология систем управления. 

Многофункциональные АСУТП тепловых электростанций. 

В 3-х кн. Кн. 1. Проблемы и задачи. Кн. 2. Проектирование. 

Кн. 3. Моделирование. 

 

Жалпы ред.. техн. 

ғыл.до-р, проф. Ю.С. 

Тверский; 

 

ФГБОУВПО «Ивановский 

государст-венный 

энергетический университет 

им. В. И. Ленина». – 

Иваново, 2013 

КМ 04 

 

     



5 Проектирование микропроцессорных систем и устройств 

(Учебное пособие) 

 

В.Н.Астапов  

 

Международный журнал 

экспериментального 

образования. – 2015. – № 12-

1. – б. 87-89; 

КМ 04 

6 Электрические приводы. Принципы, планирование, 

приложения, решения. 

ISBN 978-3- 89578-434-7 

Вайдауэр  Йенс,  

Мессер Рихард 

Германия, Эрлаген, 2014 

 

КМ 04 

 

7 Автоматизация с помощью STEP 7 в LAD и FBD SIMATIC 

S7-300 / 400 Программируемые контроллеры ISBN: 978-3- 

8957S-410-1 

Бергер, Ханс 

 

Германия, Эрлаген, 2014 

 

КМ 03 

КМ 04 

8 LOGO! Практическое обучение. ISBN: 978-3- 8957S-410-1 Штефан Крузе 

 

Германия, Эрлаген, 2015 КМ 04  

9 Занимательная электроника и электротехника для 

начинающих и не только 

 

М. Ванюшин  

 

 

Издательство: Наука и 

Техника, 2016  

БМ 02 

КМ 03 

10 Электропривод в современных технологиях. В.А.Новиков, 

С.В.Савва, 

Н.И. Татаринцев  

Москва: «Академия», 

 2014  

КМ 02 

КМ 03 

11  Основы программирования микроконтроллеров. 

 

А.С.Васильев, 

О.Ю.Лашманов, 

А.В. Пантюшин  

СПб: ИТМО, 2016 КМ 04 

12 Автоматизированный электропривод в современных 

технологиях: учебное пособие УДК621.34-52 

С37(Электронный учебник 

http://www.knigafund.ru/books/187048) ISBN: 978-5-7782-

2400-1 

Г.М.Симаков  Новосибирск, НГТУ,2014 КМ 04 

 

13 Автоматическое управление электроприводами: учебное 

пособиеУДК621.34-52 П164(Электронный учебник 

В.В.Панкратов  Новосибирск, НГТУ,2013 КМ 04 



http://www.knigafund.ru/books/187048) ISBN: 978-5-7782-

2223-6 

 

14 Автоматика: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования   

А.Н.Александровская  М.: ИЦ Академия, 2013.  

 

КМ 02 

КМ 03 

КМ 04 

15  Современная автоматика в системах управления 

технологическими процессами: Учебное пособие  

В.П Ившин, М.Ю. 

Перухин   

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 КМ 02 

КМ 04 

 

16 Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  

Э.А. Киреева  

С.А.Цырук  

М.: ИЦ Академия, 2013 КМ 02 

КМ 04 

17 Практическая автоматика: Справочник   Р.А.Кисаримов  М.: РадиоСофт, 2013 КМ 02 

КМ 03 

КМ 04 

18 

 

 Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и 

автоматика котлов: Учебник для нач. проф. образования  

Б.А.Соколов  М.: ИЦ Академия, 2013 КМ 04 

19 Синхронные электрические машины возвратно-

поступательного движения: Учебное пособие по 

специальностям «Электромеханика» и «Электропривод и 

автоматика» 

М.Я.Хитерер  " СПб.: КОРОНА-принт, 

2013 

КМ 02 

20 Основы автоматизации технологических процессов 

очистки газов и воды: Курс лекций.  

В.Ф.Бердышев  . М.: МИСиС, 2013 КМ 02 



К.С.Шатохин  КМ 04 

21 Методологические основы автоматизации конструкторско-

технологического проектирования гибких многослойных 

печатных плат  

Г.В.Мылов,  

А.И.Таганов  

М.: ГЛТ, 2014 КМ 01 

КМ 02 

22  Основы автоматизации производства: Учебник для 

учреждений начального профессионального образования   

В.Н.  Пантелеев 

В.М.Прошин  

М.: ИЦ Академия, 2013 БМ 01 

БМ 02 

23 Основы автоматизации технологических процессов: 

Учебное пособие для СПО.  

А.В.Щагин  Люберцы: Юрайт, 2016 БМ 01 

БМ 02 

КМ 02 

24 Тестирование программного обеспечения. Внедрение, 

управление и автоматизация Пер. с англ. М. Павлов 

Э. Дастин,  

Д. Рэшка, Д. Пол 

 М.: Лори, 2013 КМ 03 

25 Автоматизация настройки систем управления  

 ISBN 978-5-91872-091-2 

А.С.Клюев,  

В.Я.Ротач, 

В.Ф.Кузищин  

М.: Альянс, 2015 КМ 04 

26 Энергосбережение и автоматизация производства в 

теплоэнергетическом хозяйстве города.  

Ю.А.Крылов, 

А.С.Карандаев, 

В.Н.Медведев  

СПб.: Лань, 2013 КМ 04 

27 Машиностроительное черчение и автоматизация 

выполнения чертежей: Учебник для прикладного 

бакалавриата  

В.С.Левицкий  Люберцы: Юрайт, 2016 КМ 04 

28 Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции.  О.А.Мухин  М.: Альянс, 2015  КМ 02 



29 Автоматизация технологических процессов  Л.И.Селевцов,  Вологда: Инфра-Инженерия, 

2014 

КМ 02 

КМ 04 

30 Автоматизация управления жизненным циклом продукции: 

Учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования,  

А.В.Скворцов  

А.Г.Схиртладзе, 

Д.А.Чмырь  

М.: ИЦ Академия, 2013 КМ 02 

КМ 04 

31 Автоматизация технологических процессов: Учебное 

пособие   

А.Г.Схиртладзе  

С.В.Бочкарев, 

 А.Н.Лыков  

Ст. Оскол: ТНТ, 2013 КМ 02 

КМ 04 

32 Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB: Учебное пособие  

Г.П.Агравал,  СПб.: Лань, 2013 КМ 04 

33 Теория автоматического управления. Основные положения. 

Примеры расчета: Учебное пособие  

К.П.Власов  Харьков: Гуман. Центр, 2013 КМ 02 

34 Теория автоматического управления в примерах и задачах с 

решениями в MATLAB: Учебное пособие  

А.Р.Гайдук  

В.Е.Беляев  

СПб.: Лань, 2016 

 

КМ 02 

35 Теория автоматического управления в примерах и задачах с 

решениями в MATLAB: Учебное пособие   

А.П.Гуревич, 

В.В.Корнев, 

А.П.Хромов  

СПб.: Лань, 2016 

 

КМ 02 

36 Теория автоматического управления: Учебное пособие  Н.М.Гюнтер  СПб.: Лань, 2016 КМ 02 

37 Теория автоматического управления (с использованием 

MATLAB -SIMULINK): Учебное пособие  

Н.М.Гюнтер  СПб.: Лань, 2016 КМ 03 



38 Теория автоматического управления. Задачи и решения: 

Учебное пособие 

В.В. Даньков  

М.М.ьСкрипниченко,

Н.Н. Горбачёва  

СПб.: Лань, 2016 КМ 02 

39 Теория автоматического управления: Учебник и практикум 

для академического бакалавриата  

Д.П.Ким  Люберцы: Юрайт, 2016 КМ 04 

КМ 03 

40 Теория автоматического управления: Учебное пособие  Б.И.Коновалов  

Ю.М.Лебедев  

СПб.: Лань, 2016 КМ 03 

КМ 04 

41 Теория автоматического управления (с использованием 

MATLAB - SIMULINK): Учебное пособие  

Ю.И.Кудинов  

Ф.Ф.Пащенко  

СПб.: Лань, 2016 КМ 03 

КМ 04 

42 Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB: Учебное пособие   

А.Ю.Ощепков  СПб.: Лань, 2013 КМ 02 

КМ 03 

43 Теория автоматического управления  

 

Е.И.Юревич  СПб.: BHV, 2016 КМ 02 

КМ 03 

 

44  Прикладная метрология: Величины и измерения. 

Учебное пособие.  

В.Д.Гвоздев   М.: МИИТ, 2015 КМ 04 

45 Instrumentation and Process Control 

ISBN 978-1418041717 

Terry Bartelt  КМ 04 



46 Analog and Digital Control Systems 

ISBN 978-0130330284 

Ramakant Gayakwad, 

Leonard Sokoloff 

 КМ 04 

 

47 Mechatronics:  Electronic Control Systems in Mechanical and 

Electrical Engineering (6th. Edition) 

ISBN 978-1292076683 

W. Bolton 

 

 КМ 03 

КМ 04 

48 Классификация и области применения электроустановок в 

пожаро-взрывоопасных зонах: Справочное пособие.  

Г.И.Смелков, 

В.Н.Черкасов, 

Е.Л.Шеститко  

М.: ВНИИПО, 2012 БЖМ 03 

КМ 04 

49 Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок; ПОТ 

РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 

ISBN 978-5-370-03206-6 

 Москва: Омега-Л, 2014 КМ 02 

КМ 03 

50 Безопасность и охрана труда в РК. Сборник нормативных 

актов. Правила и требования. Типовые инструкции 

 LEM (Лем), 2016 ж БМ 02 

51 Доврачебная помощь в экстремальных ситуациях Т.Ф.Курдаев  ТОО "Стандарт-Групп ЛТД", 

2007 ж. 

БМ 02 

52 Охрана труда при работах на высоте. 2-е изд., пер. и доп.  Ю.М.Михайлов  М.: Альфа-Пресс, 2016 БМ 02 

53 Промышленная безопасность и охрана труда. Справочник 

руководителя (специалиста) опасного производственного 

объекта 

Ю.М.Михайлов  М.: Альфа-Пресс, 2014 БМ 02 

54 Охрана труда при эксплуатации электроустановок. 2-е изд., 

пер. и доп.  

Ю.М.Михайлов  М.: Альфа-Пресс, 2016 БМ 02 



55 Охрана труда и электробезопасность. Издание 3-е. Ю.Д.Сибикин  Вологда: Инфра-Инженерия, 

2014 

БМ 03 

56 Охрана труда. Учебное пособие.-  В.И.Коробко  М.: ЮНИТИ, 2013 БМ 03 

 

57 Материаловедение и технология материалов: Учебное 

пособие 

А.М.Адаскин  

В.М. Зуев  

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2013 

БМ 01 

58 Материаловедение: Учебник  С.Н.Богодухов  М.: Машиностроение, 2015 БМ 01 

59 Материаловедение для технических колледжей: Учебник  Ю.Т.Вишневецкий  М.: Дашков и К, 2013 БМ 01 

 

 
 


