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«6В07103-Жылу энергетикасы» білім беру бағдарламасы келесі  нормативті  құжаттар негізінде құрастырылған: 

–Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім беру туралы» Заңы (31.03.2021 ж. жағдай бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар); 

–Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы» № 151-I. Заңы (24.05.2018 ж. 

берілген өзгерістер мен толықтырулармен), 

– 2018 жылғы 31 тамыздағы № 604 жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (2020 жылғы 05 мамырдағы 

№182 өзгерістер мен толықтырулармен); 

– 2016 жылғы 16 наурыздағы Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық 

үшжақты комиссиямен ұлттық біліктілік шеңберін бекіту туралы. 

–ҚР БҒМ 2018 жылғы 2 қазандағы № 152 «Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» 

бұйрығы (12.10.2018 ж. № 563 толықтыруларымен және өзгерістерімен); 

– 2018 жылғы 13 қазандағы №569 жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының 

классификациясы. 
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1. Білім беру бағдарламасының коды және атауы: «6В07103-Жылу энергетикасы» 

2. Білім беру саласының коды және жіктелуі, дайындық бағыттары:6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары, 6В071 

Инженерия және инженерлік іс 

3. Білім беру бағдарламаларының тобы: В062 Электротехника и энергетика. 

4. Кредиттер көлемі: 240 ECTS 

5. Оқыту түрі: күндізгі  

6. Оқыту тілі: қазақ 

7. Берілетін академиялық дәреже: «6В07103-Жылу энергетикасы» БББ бойынша техника технологиясы бакалавры. 

8. Білім беру бағдарламасының түрі: қолданыстағы БББ 

9.БЖХС бойынша деңгей - 6 деңгей 

10.ҰБШ бойынша деңгей - 6 деңгей 

11.СБШ бойынша деңгей - 6 деңгей 

12. Білім беру бағдарламасының  ерекшелігі: жоқ 

13. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі:№:016  KZ 83LAA00018495, 28.07.2020 ж. 

14. Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі: ББСҚТҚА агенттігінің  сертификаты SA №0039/1, 

27.12.2014-26.12.2019 жж. 

15. Білім беру бағдарламасының мақсаты: Заманауи есептеу техникасын пайдалана отырып және жобалауда жаңа 

технологияларды енгізе отырып, жылумен жабдықтаудың инженерлік мәселелерінің бүкіл кешенінің міндеттерін орындауға қабілетті 

жоғары білікті жылу энергетиктерінің бакалаврларын теориялық және практикалық даярлау.  

16. Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

а) Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: Біліктіліктер мен лауазымдар ҚРҰК01-2017 "Кәсіптер сыныптауышы" Қазақстан 

Республикасының Ұлттық классификациясына сәйкес айқындалады (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі 

Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамырдағы №130-НҚ бұйрығымен бекітілген және қолданысқа 

енгізілген). Оның ішінде: 

- кіші ғылыми қызметкерлердің бастапқы лауазымдары, 

- инженер-лаборанттар, 

- ғылыми-зерттеу инженерлері,  

- конструкторлық және жобалау ұйымдарының жұмыс өтіліне талап қойылмайды,  

- 1 санатты техник және өзге де лауазымдар. 

 

б) Кәсіби қызмет саласы мен объектілері:  

- жылуды генерациялау және қолдану, оның ағындарын басқару және әртүрлі энергия түрлерін жылуға айналдыру үшін құрылған 

адам іс-әрекетінің құралдары, әдістері мен әдістерінің жиынтығы; 

- энергетикалық жүйелер мен кешендер; 
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- техника объектілері мен шаруашылық салаларын энергиямен жабдықтау жүйелері; 

- өнеркәсіптік кәсіпорындарды энергиямен жабдықтау жүйелері;  

-автономды объектілерді энергиямен жабдықтау жүйелері;  

- энергетикалық қондырғылар;  

- дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері негізіндегі энергетикалық қондырғылар мен кешендер; 

- өндірістің жылу технологиялық схемалары; 

- жылуды өндіру, тарату және пайдалану бойынша технологиялық қондырғылар;  

- әртүрлі мақсаттағы бу және су жылыту қазандықтары, атом электр станцияларының бу генераторлары; 

- бу және газ турбиналары, энергоблоктар; 

- сығылған және сұйытылған газ өндіретін қондырғылар, компрессорлық, тоңазытқыш және криогендік қондырғылар, ауаны 

кондиционерлеу қондырғылары, жылу сорғылары; 

-жоғары температуралы және термо ылғал технология қондырғылары, жүйелері мен кешендері, химиялық реакторлар; 

- қосалқы жылутехникалық жабдық, әртүрлі мақсаттағы жылу және масса алмасу аппараттары;  

- жылу желілері; 

- жылу тасығыштар мен жұмыс денелерін кондиционерлеу қондырғылары; 

- технологиялық сұйықтықтар, газдар және булар;  

- балқымалар, қатты және сусымалы денелер жылу тасымалдағыштар және энергетикалық және технологиялық қондырғылардың 

жұмыс денелері ретінде;  

-отын және майлар; 

-отын және май дайындау жүйелері; 

- нормаланған сападағы суды дайындау және пайдалану жөніндегі қондырғылар, жүйелер мен кешендер; 

- жылу және атом электр станцияларының суын дайындау және пайдалану жөніндегі технологиялық қондырғылар: алдын ала 

тазалау жабдығы, иониттік және мембраналық қондырғылар, жылу желілері мен жылуды тұтынушылардың суын дайындау және 

пайдалану жөніндегі технологиялық қондырғылар; 

- айналмалы сумен жабдықтау жүйелері; 

-ағынды суларды тазарту қондырғылары, жүйелері мен кешендері; 

- тамақ өнеркәсібінің суын дайындау және пайдалану жөніндегі қондырғылар, жүйелер мен кешендер; 

- буландырғыш және бу бұрғыш қондырғылардың суын дайындау және пайдалану жөніндегі технологиялық жабдық;  

- жылу және электр - технологиялық үдерістерді, қондырғыларды, жүйелер мен кешендерді автоматты бақылау және басқару 

жүйелері; 

- нормативтік-техникалық құжаттама және стандарттау жүйелері, жабдықтарды сынау және жіберілетін өнімнің сапасын бақылау 

әдістері мен құралдары. 

 

в) Кәсіби қызмет түрлері 
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-  жобалау-конструкторлық; 

-  өндірістік-технологиялық; 

-  зерттеу;  

-  пайдалану; 

-  монтаждау-реттеу;  

-  ұйымдастырушылық-басқарушылық. 

 

г) Кәсіби қызметінің функциялары: Жетекші (аға) инженердің, жауапты орындаушының немесе тақырып (тапсырма) 

жетекшісінің басшылығымен бакалавр жүзеге асырады: 

Жобалау-конструкторлық қызметте: 

- қойылған міндеттерді шешу жобасының (бағдарламасының) мақсаттарын, мақсаттарға қол жеткізудің өлшемдері мен 

көрсеткіштерін тұжырымдау, олардың өзара байланысының құрылымын құру, міндеттерді шешудің басымдықтарын анықтау; 

- мәселені шешудің нұсқаларын әзірлеу, нұсқаларды талдау, салдарын болжау, көп өлшемділік, белгісіздік жағдайларында ымыралы 

шешімдерді табу, бұйым жобасын немесе технологиялық процесті іске асыруды жоспарлау; 

- энергетикалық және энерготехнологиялық жүйелерді, сондай-ақ технологиялық процестер мен технологиялық операцияларды 

жобалау кезінде ақпараттық технологияларды пайдалану; 

- өндіріс технологиясын ескере отырып, жабдықтарды, жүйелерді және олардың элементтерін пайдалану сенімділігін болжау; 

қатысады: 

- энергиямен жабдықтаудың өнеркәсіптік жүйелерін, электр техникалық және жылу технологиялық жабдықтарды жобалауда; 

-әртүрлі мақсаттағы электр және жылу энергетикалық қондырғылардың, cу дайындау қондырғылары мен кешендерінің жобаларын 

әзірлеу; жобалауды автоматтандыру жүйелерін пайдалана отырып, отын дайындаудың технологиялық жүйелері мен жабдықтарын 

жобалау;   

-жобалардың энергетикалық және экологиялық сараптамасында; 

- жобалау объектілеріне конструкторлық-техникалық құжаттама шығарылымында; 

- оңтайлы жобалық шешімдерді таңдауда; 

-техникалық шарттардың, стандарттардың, техникалық сипаттамалардың жобаларын, сондай-ақ жүйелермен желілерді 

пайдаланудың технологиялық процестері мен регламенттерінің сипаттамаларын әзірлеуде; 

-өндірістік-технологиялық қызметке қатысады: 

-өнеркәсіптік кәсіпорындар мен жылутехнологияларының энергия кешендерінде энергия ресурстарын тиімді пайдалануды 

ұйымдастыруда; 

-кәсіпорындарды энергиямен жабдықтаудан, негізгі және қосалқы жабдық түрлерін таңдауда;  

-жылу-технологиялық жабдықтарды қайта құру, жаңғырту және сынауда; 

-жабдық жұмысының оңтайлы режимінің параметрлерін белгілеуде; энергия үнемдейтін технологияларды, қайталама энергия 

ресурстарын пайдалану жүйелерін, дәстүрлі емес энергия көздерін және энергия-технологиялық құрамдастыруды енгізуде;  
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-жылутехнологиялық жабдықтар жұмысының негізгі сипаттамаларын өлшеу үшін әдістерді, аспаптарды таңдауда және схемаларды 

құрастыруда; техникалық құжаттаманы әзірлеуде; 

-электр жабдығының құрамын және оның параметрлерін, электр энергетикалық объектілердің схемаларын анықтауда;  

-электр энергетикалық объектілердің негізгі жабдықтарының, қайталама тізбектерінің, қорғау және автоматика құрылғыларының 

схемалары мен элементтерін есептеуде;  

-электр энергетикалық жабдықтар жұмысының оңтайлы өндірістік-технологиялық режимдерін әзірлеу және айқындау; 

-технологиялық процестің барлық берілген параметрлерінің және өндірілетін өнім сапасының сақталуын қамтамасыз етуде; 

-жабдықтың профилактикалық сынақтарын жүргізуде; 

-негізгі және қосалқы жабдықты есептеу мен таңдауда; cудайындау және отын дайындау қондырғыларын қайта құру, жаңғырту 

және сынауда;  

-жабдық жұмысының оңтайлы режимінің параметрлерін белгілеуде;  өнеркәсіптік кәсіпорындарды сумен және отынмен жабдықтау 

схемаларын таңдауда;  

-су мен отын сапасының технологиялық көрсеткіштерін анықтау әдістемесін таңдау және қолдану; 

-қауіпсіздік техникасы талаптарын ескере отырып, автоматы реттеу және технологиялық жабдықты басқару жүйелерін әзірлеуге 

техникалық тапсырмаларды дайындауда; 

-су мен отынды дайындау қондырғылары мен жүйелеріне техникалық-экономикалық және экологиялық талдау жүргізуде;  

зерттеу қызметіне қатысады: 

-қызмет объектілерінің жай-күйі мен динамикасын талдауда; 

-қызмет объектілерінің қасиеттері мен мінез-құлқын болжауға мүмкіндік беретін теориялық модельдерді құруда; 

-технологиялық жүйелермен жабдықтарға сынақ жүргізу жоспарларын, бағдарламалары мен әдістемелерін әзірлеуде; 

-эксперименттік және теориялық зерттеулердің нәтижелерін өңдеу үшін компьютерлік технологияларды пайдалануда; 

-энерготиімді жылу-технологиялық жабдықтарды, қондырғылар мен кешендерді әзірлеуде; 

-жылутехнологиялық процестерді, қондырғылар мен жүйелерді модельдеу және оңтайландыру әдістерін қолдануда; 

-мүлдем жаңа қалдықсыз процестермен кешендерді іске асыруда; өндіріс салаларында энергия үнемдеудің әлеуеті мен резервтерін 

белгілеуде; технологиялық және табиғи суларды өңдеу мен отын дайындаудың жаңа перспективалық және дәстүрлі емес тәсілдерін 

әзірлеуде;  

-аз қалдықты және қалдықсыз технологияларды зерттеумен іске асыруда;  

-модельдеу мен компьютерлік технологияларды кеңінен қолдана отырып, сумен отынды дайындаудың физика-химиялық 

процестерін зерттеуде; 

- жылу – массаалмасу процестерін басқару әдістерін, энергияның әртүрлі түрлерін жылу түріне айналдыру әдістері мен 

аппараттарын зерттеуде және тиісті инженерлік есептеу әдістерін жасауда; 

- пайдалану қызметіне қатысады: 

- пайдалану құжаттамасын әзірлеуде; 

- жабдықтардың, жүйелердің жұмысын басқаруда, өндірістік объектілерді диагностикалауда; 
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- орнатылған жабдықтың жұмыс қабілеттілігі мен сенімділігін анықтау, сынақ жүргізу, жоспарлау; 

- жабдықтарды жөндеу және ауыстыруды жоспарлауда;  

- жылу-технологиялық жабдықтарды монтаждау, пайдалану және жөндеуде;  

- энергия ресурстары мен энергия тасымалдаушыларды есепке алу мен бақылауды ұйымдастыруда; 

- монтаждау-реттеу қызметінде мыналарды жүзеге асырады: 

- монтаждау, баптау және жөндеу құжаттамасын әзірлеу 

- жабдықты пайдалануға енгізу бойынша жұмыстарды жоспарлау;  

- энерготехнологиялық жабдықтарды және су мен отынды дайындау жүйелерін монтаждау, пайдалану және жөндеу; 

- нормативтік құжаттамаға сәйкес монтаждау-реттеу жұмыстарына, жабдықты қабылдау-тапсыру сынақтарына, жабдықты 

пайдалануға қабылдауға қатысады. 

ұйымдастыру-басқару қызметіне қатысады: 

- орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыруда; 

- ұзақ мерзімді, сондай-ақ қысқа мерзімді жоспарлау кезінде әртүрлі талаптарды (құнына, сапасына, қауіпсіздігіне және орындау 

мерзіміне) қанағаттандыратын шешімді таңдауда; 

- өнім сапасының берілген деңгейін қамтамасыз етуге арналған өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалауда; 

- өндіріс процесінде техникалық бақылауды, сынақтарды және сапаны басқаруды жүзеге асыруда.  

- жылу-технологиялық жабдықтарды пайдалану қызметін көрсетуді, жөндеуді, монтаждауды және сынауды ұйымдастыруда;  

- отын-энергетика ресурстары шығыстарын есепке алу мен нормалауды ұйымдастыруда;  

- өндіріс сметаларын, энергия ресурстарының үлестік шығыстарын есептеуді ұйымдастыруда; 

- қондырғылардың, технологиялық процестердің, учаскелер мен тұтастай кәсіпорынның техникалық-экономикалық баланстарын 

жасауда;  

- жылу схемалары мен қондырғыларын энергетикалық бағалауда; 

- кәсіпорындағы энергетикалық ағындарды мониторингілеу мен басқаруда;  

- өнеркәсіптік кәсіпорынның өндірістік және қаржылық қызметін талдауда;  

-кәсіпорында метрологиялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу, кәсіпорынның экологиялық қауіпсіздігі жөніндегі іс-

шараларды жүргізу. 
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17. Құзыреттіліктер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 

 

 

Құзыреттілік түрлері Оқыту нәтижесінің коды Оқыту нәтижесі (Блум таксономиясы бойынша) 

1. Мінез-құлық дағдылары және жеке 
қасиеттер (Soft skills) 

ОН1 Жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық 
және әлеуметтік жағдайлары, зиянды және қауіпті факторлардың адамға және табиғи ортаға әсері 
саласындағы пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады. 

ОН2 Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, 
әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайларды бағалайды;нақты ғылымды, 
белгілі бір ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеудің ғылыми әдістері мен әдістерін 

қолданады.. 

ОН3 Тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс 
және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға түседі. Өзін-өзі дамыту және 
мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын құрады, дене шынықтыру әдістері мен 

құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір 
салтына бағдарланады. 

ОН4 Кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін математикалық 

және жаратылыстану ғылымдары саласындағы білімі мен түсінігін көрсетеді, зерттелетін саладағы озық 
білімге негізделген физикалық және химиялық эксперименттер жүргізе алады. 

ОН5 Жылу техникасы саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімді қолданады, энергия тасымалдаушыларды бақылау және есепке алудың қазіргі заманғы 
әдістері мен аспаптарын біледі, жылу энергетикалық және жылу технологиялық жүйелерді дамытудың 

қазіргі заманғы және перспективалық бағыттарын біледі. 

ОН6 Арналардағы сұйықтық пен газдың қозғалысын есептеу әдістерін және заңдарын біледі, су мен отынның 
физика-химиялық қасиеттерін, оларды зерттеу әдістерін талдайды. 

ОН7 Жылу желілері жабдықтарының күйін және жылумен жабдықтаудың автоматтандырылған жүйелерінің 
жұмыс режимдерін талдауға арналған негізгі сипаттамаларды, төмен температуралар физикасының даму 
кезеңдерін және оларды алу негіздерін біледі. 

2. Сандық құзыреттер(Digital skills) ОН8 Электротехника және электроника саласындағы білімдері мен түсініктерін көрсетеді, автоматты басқару 
жүйесі жұмысының тұрақтылығы мен сапалық көрсеткіштерін талдайды. 

ОН9 Жылу энергиясын есепке алу аспаптарының түрлерін қолдана алады, жылу тұтынушыларын есепке алуды 
жүргізу, әрбір абонентке теңгерімдік әдіспен ай сайын нақты жылу жіберуді есептеу дағдысы бар. 



10 

 

ОН10 Жеке қызметінде қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдана отырып, инженерлік мәселелерді шешу 

үшін ақпараттық-коммуникациялық және компьютерлік технологиялардың әртүрлі түрлерін қолданады. 

3. Кәсіби құзыреттер 
    (Hardskills) 

ОН11 Өндірістік қызметкерлер мен халық үшін оның қауіпсіздігі тұрғысынан жағдайды талдайды, коммуналдық 
жылумен жабдықтаудың ашық жүйелерінің жұмыс істеуінің гидравликалық және температуралық 
режимдерін есептеуді жүргізеді, құрамдас элементтер мен жабдықтарды ұтымды жоспарлауды жүзеге 

асырады. 

ОН12 Инженерлік экология саласындағы аргументтерді тұжырымдайды және проблемаларды шешеді, 
энергетикалық нысандардан шығарындылар мен ластануларды азайту тәсілдерін таңдайды, өндірістік 
нысандарды кешенді экологиялық қамтамасыз ету үшін инженерлік-техникалық іс-шараларды әзірлейді. 

ОН13 Жылуэнергетикалық станциялардағы сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштардың, турбиналық 
қондырғылардың жылулық есептеулерін жүргізе алады, жану үдерістерінің  тиімділігіне әсер ететін 
құрылымдық және технологиялық факторларды  талдау әдістерін біледі. 

ОН14 Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жолымен коммуналдық жылу энергетикасының экономикалық 
тиімділігін арттыру әдістерін, жылу алмасу аппараттарын есептеу әдістерін меңгерген, жылуландыру, 
жылумен және энергиямен жабдықтау жүйелерінің негізгі мәселелерін шешеді. 

ОН15 Жылу және электр энергиясын өндіру және тұтыну кезінде қолданылатын өлшеу әдістері мен құралдарын 
қолданады, жобалау есептеулерінің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізе алады, жылу 
энергетикалық қондырғылардың құрылымдық және тексеру есептеулерін жүргізе алады. 
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18. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 

 

Оқыту нәтижесінің 

коды 

Модульдің атауы Пәндер атауы Көлемі (ECTS) 

ОН1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 5 

ОН1 Философия 5 

ОН1 

Қолданбалы бизнес 
Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері 
Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

5 

ОН2 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі 

 

Саясаттану, Әлеуметтану 4 

ОН2 Мәдениеттану, Психология 4 

ОН10 

 

Ақпараттық-коммуникативтік 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 5 
 

ОН3 Орыс тілі 10 

ОН3 Шет тілі 10 

ОН3 Дене шынықтыру 8 

ОН4 Іргелі пәндер 

 
Математика 6 

ОН4 Физика 6 

ОН4 Химия 4 

ОН5 Жылу техниканегіздері және энергия 

үнемдеу  

 

Жылу техникасының теориялық негіздері 6 

ОН5 Жылу энергетикасы мен жылу технологияларда энергияны үнемдеу 4 

ОН5 Мамандыққа кіріспе 5 

ОН5 Жылумассаалмасу 6 

ОН5 Оқу 1 

ОН6 Инженерлік гидрогазодинамика Сұйық және газ механикасы 4 
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ОН6  Гидрогазодинамика негіздері 4 

ОН6 Суды өңдеудің физикалық және химиялық әдістері 5 

ОН7 
Қолданбалы жылуфизикасы және 

өлшеулер 

 

Технологиялық өлшеулер және автоматтандыру жүйесі 
Жылу тасымалдағыш жүйелердіңтәртібі мен пайдаланылуы 

5 
 

ОН7 Қолданбалы жылуфизикасы 

Төменгі температура физикасы 

6 

 

ОН7 Өндірістік 4 

ОН11 
Өндірісті жоспарлау және еңбекті қорғау Жылу энергетика жүйелері мен энергияны қолдану 

Еңбекті қорғау 
5 
 

ОН12 
Жылуэнергетиканың экологиялық мәселелері 

Энергияның дәстүрлі емес көздері және ресурсты үнемдеу 

5 

 

ОН11 
Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар 
Жылусақтағыш және құрылыс материалдары технологиясы 

4 
 

ОН11 

Өндірісті жоспарлау және басқару 
Желдету, жылыту және ыстық сумен жабдықтау жүйелерін жоспарлау және 
пайдалану 

6 

 

ОН12 
Инженерлік экология 
Энергетикалық жүйелердегі сенімділік және апаттық  жағдайлар 

6 
 

ОН8 
Жылу, электр энергиясы және 

компьютерлік модельдеу (minor) 
Электротехника және электроника 
Электр тізбектерінің теориясы 

5 
 

ОН8 
Автоматты басқару теориясы 
Өндірістік жылу энергетикалық жүйелерді жобалау 

5 
 

ОН9 
Жылу және электр энергиясын өндіру және тұтыну 
Жылу және электр энергиясын есепке алу аспаптары 

5 
 

ОН10 
Жылуэнергетиканың ақпараттық жүйелері  
Жылуэнергетикалық есептеулердегі компьютерлік технология 

5 
 

ОН13 Қазандық агрегаттар және турбиналық 

қондырғылар 

Қазандық қондырғылар мен бу генераторлары 4 

ОН13 Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар 5 
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ОН13 Отын жағудың арнайы сұраулары 4 

ОН13 Жылуэлектр станциялардың турбиналық қондырғылары 5 

ОН13 Өндірістік 5 

ОН14 

Жылу энергетикалық қондырғылардың 

жылулық  процестері Энергетикадағы энергия тиімділігін арттыру 
Жылу берупәрменділігін арттыру әдістері 

5 
 

ОН14 Жылуланыру және жылулық желілері 
Энергиямен жабдықтау 

5 

ОН14 Өндірістік 15 

ОН15 
ЖЭО жылуэлектр қондырғылары Жылу электр орталықтарының электр бөлігі және автоматтандыру жүйелері 

Кәсіпорындардың технологиялық энергия тасымалдағыштары 
4 
 

ОН15 Жылуэнергетикалық қондырғыларды сынау және жөндеу жұмыстары 
Жылуэнергетикалық қондырғылар құрылымының жалпы теориясы 

5 
 

ОН15 Дипломалды 3 

 
Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді 

емтиханға дайындалу және тапсыру 
12 
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19. Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 

NN 

п/п 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы  

(30-50 сөз) 

Креди

ттер 

саны 

Қалыптастырылатыноқыту нәтижелері (кодтар) 

РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 РО13 РО14 РО15 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

Міндетті компонент / таңдау компоненті 

D1 Қазақстан қазіргі 

заман тарихы 

(МЕ) 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы – 

Егеменді және Тәуелсіз Мемлекет-

Қазақстан Республикасының аумағында 

тұратын қазақ және басқа да 

халықтардың тарихи естелігі. 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

дүниежүзі тарихы, Еуразия және 

Орталық Азия елдерінің тарихы мәнінде 

үйлесімді ұштасатын бүкіл адамзат 

тарихының бір бөлігі болып табылады. 

5 +           

    

D2 Философия Философия және дүниетаным. Әлемнің 

ғылыми, философиялық, діни суреттері. 

Мифологияның, діннің және 

философияның арақатынасы. 

Әлеуметтік дамудағы мифтердің рөлі. 

Философия білімнің ерекше түрі және 

рухани қызметтің ерекше түрі ретінде. 

Философияның анықтамаларының, 

формалары мен бағыттарының 

түсініксіздігі және философиялаудың 

әртүрлі тәсілдері. 

5 +           
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D3 
 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолданбалы 

бизнес 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-
құқықтық құбылыстар туралы негізгі 
ұғымдар. ҚР конституциялық 
құқығының негіздері. ҚР мемлекеттік 

билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық 
негіздері.  ҚР Азаматтық және 
отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек 
құқығы және әлеуметтік 
қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас 
жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық 
жауапкершілік.  
 
Қоғам мен табиғатты дамыту 

негіздері, табиғи ресурстарды ұтымды 
пайдаланудың, тіршілік қауіпсіздігін 
құқықтық реттеудің қазіргі заманғы 
тәсілдері, жағымсыз әсерлердің 
дамуын болжау және төтенше 
жағдайлардың салдарын бағалау. 
Біздің заманымыздың негізгі 
экологиялық мәселелері, адамның 

қоршаған ортамен қауіпсіз 
әрекеттесуі, өте қауіпті жағдайларда 
жағымсыз факторлардан қорғау. 
 
Бизнес-жоспар құрудың әдіснамалық 
негіздері. Өткізу нарығын талдау 
әдістері, өнімді сипаттау, өндірістік 
жоспарды әзірлеу және ұсыну, 

маркетинг жоспарын және 
ұйымдастыру жоспарын әзірлеу және 
ұсыну, қаржылық жоспарды әзірлеу 
және ұсыну. Курстың мақсаты-
студенттерді қолданбалы бизнес 
негіздерімен таныстыру. 

5 
 

+ 
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D4 Саясаттану, 
Әлеуметтану 

Саяси жүйе және саяси режим; саяси 
партиялар және қоғамдық саяси сана; 
қоғамды демократияландыру және 
жаңғырту;жаһандық және саяси 

болжау; қазіргі әлеуметтану 
ғылымының проблемалық өрісін - 
қоғам ғылымының базалық саласын 
дәйекті сипаттау. 

4  +              

D5 Мәдениеттану, 
Психология 

Адам ғылымы жүйесіндегі 
психологияның міндеттері мен орны.  
Қарым-қатынас түрлері, формалары 
мен функциялары. Психологиялық 
әсердің мәні. Әлеуметтік 
қақтығыстардың табиғаты. Тиімді 

байланыс түсінігі. Келіссөздер 
процесінің технологиялары. Мәдениет 
ұғымының қалыптасу тарихы: 
мәдениеттің мәні мен функцияларын 
анықтауға әр түрлі көзқарастар. 

4  +              

 Ақпараттық-
коммуникациялы
қ технологиялар 
(ағылшын 
тілінде) 

Қоғам дамуының негізгі 
секторларындағы акт рөлі. 
Бағдарламалық қамтамасыз ету. 
Операциялық жүйелер. Деректер 
базасының жүйелері. Деректерді 
талдау және басқару. Желілер мен 
Телекоммуникациялар. Ортақ валюта. 

Интернет-технологиялар. Бұлтты және 
мобильді технологиялар. 
Мультимедиялық технологиялар. 
Smart технологиясы. Сандық 
технологиялар. Электрондық бизнес. 
Электрондық оқыту. Электрондық 
үкімет.  

5          +      
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 Орыс тілі A2, B1, B2, C1 біліктілік деңгейіне 
сәйкес сөйлеу қызметінің төрт түрі 
(оқу, сөйлеу, тыңдау, жазу) бойынша 
қазақ тілін практикалық меңгеру, 

контекст бойынша сөздердің 
мағынасын қабылдау; 
монологтың/диалогтың өзіндік 
нұсқасын құру; хабарламалар жазу 
және т. б. 

10   +             

 Шет тілі Фонетика: жергілікті ақпараттық 
жүйелер және ритмико-
интонационные особенности шет тілі. 
Орфография: негізгі емле ережелері. 
Лексика: базалық тілдің 2500 
бірлігіндегі лексикалық минимум, 

сондай-ақ мамандық бейініне сәйкес 
келетін терминдер-жаңалықтар. 
Грамматика. Оқу. Айтылым. Хат. 
Мәтіндерді аудару. Тыңдалым. 

10   +             

 Дене шынықтыру Білім алушыларды жалпы мәдени 
және кәсіби даярлаудағы дене 
шынықтыру. Студенттің салауатты 

өмір салтының негіздері. Жұмыс 
қабілеттілігін реттеудегі дене 
шынықтыру құралдары. Дене тәрбиесі 
жүйесіндегі жалпы физикалық және 
арнайы дайындық. Білім 
алушылардың кәсіби-қолданбалы дене 
дайындығы (ППФП). Бакалаврдың 
кәсіби қызметіндегі дене шынықтыру. 

8   +             

Негізгі пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

D6 Математика Сызықтық алгебра және аналитикалық 
геометрия элементтері. 
Математикалық талдауға кіріспе. Бір 
айнымалы функцияның 
дифференциалдық есебі.  Бір 
айнымалы функцияның интегралдық 
есебі. Көптеген айнымалылар 

функциясының дифференциалдық 
есебі. Бірнеше интегралдар. 

6    +            
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Қосымшалар. Қатарлар теориясы. 
Дифференциалдық теңдеулер.  
Ықтималдықтар теориясы мен 
математикалық статистика 

элементтері. 

D7 Физика Механика. Кинематика. Материалдық 
нүкте мен қатты дененің динамикасы. 
Сақталу заңдары. Арнайы 

салыстырмалылық теориясының 
элементтері. Тұтас орта 
механикасының элементтері. 
Тербелістер мен толқындар. 
Молекулалық физика және 
термодинамика. Статистикалық 
физика және термодинамика. 
Статистикалық бөлу. Термодинамика 
негіздері. Тасымалдау құбылысы. 

Нақты газдар. Электр және магнетизм. 
Электростатика. Тұрақты электр тогы. 
Магнит өрісі. Электромагниттік 
индукция құбылысы. 

6    +            

D8 
 

Химия Химияның негізгі ұғымдары мен 
заңдары. Химиялық термодинамика. 
Химиялық реакциялардың энергиясы. 
Стихиялық процестердің шарттары. 
Химиялық және фазалық тепе-теңдік. 
Химиялық кинетика. Катализаторлар 
және каталитикалық жүйелер. 
Ерітінділер. Дисперсті жүйелер және 

олардың инженерлік мәселелерді 
шешудегі рөлі. Қоршаған ортаны 
қорғаудың коллоидты-химиялық 
негіздері. 

4    +            

D9 Жылу 
техникасының 
теориялық 
негіздері 

Идеал газдар күйінің параметрлерін 
есептеу. Нақты газдар күйінің 
теңдеулері. Термодинамиканың 
бірінші және екінші бастауы. Булану 
процестері. Компрессорлық 
машиналардың, газ турбиналық 
қондырғылардың термодинамикалық 
процестері. Іштен жану поршеньді 

қозғалтқыштарының, бу турбиналы 

6     +           
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қондырғылардың, Тоңазытқыш 
қондырғылардың циклдері. Ылғалды 
ауа. 

D10 Жылу 
энергетикада 
және жылу 
технологияларда  
энергияны 

үнемдеу 

Әлемнің, Қазақстанның 
энергетикасын дамытудағы негізгі 
үрдістер және энергия үнемдеудің 
жалпы проблемалары. Энергия 
үнемдеудің негізгі ұғымдары. 

Қазақстан Республикасының энергия 
үнемдеу саясатының заңнамалық 
базасы. Энергияны үнемдеудің шекті 
әдісі. Отын-энергетика кешеніндегі 
энергия үнемдеу. Өнеркәсіп 
салаларында энергия үнемдеу. Жылу 
технологиясындағы энергияны 
үнемдеу. 

4     +           

D11 Мамандыққа 
кіріспе 

Мамандықтың біліктілік сипаттамасы, 
маман бейіні және объектілері, жылу 
энергетикасы және оның ел 
экономикасындағы орны, энергетика 
мен жылу энергетикасының халық 

шаруашылығындағы маңызы, 
энергетиканы дамытудың негізгі 
бағыттары, Қазақстан 
Республикасының энергетикалық 
ресурстары, инженерлік еңбектің 
ерекшеліктері, инженер-жылу 
энергетикасының функциялары, 
маманданудың негізгі ерекшеліктері. 

5     +           

D12 Жылумассаалмас
у 

Бірінші және екінші типтегі 
шекаралық жағдайлардағы 
стационарлық жылу өткізгіштік; 
шексіз пластина мен цилиндрдің 

стационарлық емес жылу өткізгіштігі; 
радиациямен жылу алмасу; біртекті 
ортадағы конвективті жылу алмасу; 
мәжбүрлі және табиғи конвекция; 
жылу алмасу құбылыстарының 
ұқсастығы; фазалық өзгерістер 
кезіндегі жылу алмасу; жылу алмасу 
аппараттарының жылу есебі. 

6     +           
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D13 Сұйық және газ 
механикасы 

Гидростатика; кинематика негіздері; 
сұйықтықтардың, газдардың 
қозғалысының негізгі теңдеулері; 
гидрогаздық-динамикалық 

процестерді физикалық модельдеу 
негіздері; сұйықтықтардың ағуы 
құбырлардағы сұйықтықтардың 
қозғалысы және құбырлардың 
гидравликалық есебі; қатты 
денелердің ағысы; шекаралық қабат; 
екі фазалы ағындардың қозғалысы; 
ағынды ағындар; газ динамикасының 
элементтері. 

4      +          

D14 Гидрогазодинами
ка негіздері 

Сұйықтар, газдар механикасының 
негізгі теңдеулері. Шекара қабатының 
түсінігі, теңдеулері. Тегіс беттерді 
біртекті шексіз сұйықтық ағынымен 

орау. Сұйықтықтың бос жарықтар 
арқылы, бетіне жақын орналасқан 
жарықтар арқылы ағуы. Көшу 
ламинарной нысандары, діни 
турбулентную. Дөңгелек тегіс 
құбырлардағы, өрескел құбырлардағы 
ағын. 

4      +          

D15 Судыөңдеудіңфи
зикалықжәнехим
иялықәдістері 

Табиғисулардыңсипаттамасы; 
сусапасыныңтехнологиялықкөрсеткіш
тері; 
шөгінділердіңпайдаболумеханизмі, 
жылуалмасуаппараттарыбеттерініңкор

розиясы; 
жылуэлектрстанциясыныңжұмысциклі
ндегісудыңайналымы; 
судыөңдеудіңфизикалықәдістері: 
керіосмос, магниттікөңдеу, 
электродиализ; буқазандықтарының, 
турбиналардың, 
жылужелілерініңжәнесалқындатқышс

удыңсу-химиялықрежимі. 

5      +          

Негізгі пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 
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D16 
 

Технологиялық 
өлшеулер және 
автоматтандыру 
жүйелері 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Жылу 
тасымалдағыш 
жүйелердің 
тәртібі мен 
пайдаланылуы 

Термофизикалық өлшеулер. 
Қысымды, қысым мен деңгей 
айырмашылығын, температураны, 
сұйықтық, газ және бу шығынын, 

жылдамдықты, төмен жылдамдықты 
өлшеу. Өлшеу ақпаратын беру 
жүйелері: Электрлік, пневматикалық. 
Басқару және сигнал беру 
аппаратурасының мақсаты. Қуат 
реттегіштері, блок-кран, қауіпсіздік 
клапандары. Бу қысымының 
төмендеуінің реттегіштері мен 
сигнализаторлары.  

 
Жылу жүйесіндегі жылу 
тасымалдағыштар. 
Жылутасымалдағыштардың 
жылуфизикалық қасиеттері. Ағындар 
арасындағы өзара әрекеттесу түрлері. 
Салқындатқыштар арасындағы 
интерфейс түрлері. 

Салқындатқыштардың қозғалыс 
схемаларының нұсқалары 
Жылумен жабдықтаудың су 
жүйелеріндегі жылу энергиясы мен 
жылу тасымалдағышты есепке алу 
алгоритмі. Жылу энергиясы мен 
салқындатқыштың мөлшерін анықтау. 

5 
 
 
 

 

      +         

D17 Қолданбалы 
жылуфизикасы 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Төменгі 
температура 

Физикалық кинетиканың негізгі 
түсініктері статистикалық тепе-тең 
емес процестердің теориясы ретінде. 
Н-функция және Н-теорема. 
Мызғымастығын процестер. Тепе-тең 

емес күйлер: жергілікті тепе-теңдік 
макропараметрлері және қоспалардың 
гетерогенділігінің сипаттамалары. 
Термомеханикалық әсерлер.  
Изоэнтропты кеңейту. Газдар мен 
будың шығуы. Негізгі теңдеулер. 
Адиабатты газдың шығуы. Сопло 
Лаваля.  

 
Салқындату мен төмен температураны 
алудың физикалық негіздері. Жылу 

6        +        
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физикасы сорғысы,жылу трансформаторы, газ 
және бу компрессорлық тоңазытқыш 
қондырғыларының жұмыс принципі. 
Сығылған газды дроссельдеу. 

Абсорбциялық және десорбциялық 
салқындату. Буды сору арқылы 
салқындату. Термоэлектрлік әсерлер. 
Төмен температурадағы газдардың 
қасиеттері. 

D18 
 

Жылуэнергетика 
жүйелері және 
энергияны 
қолдану 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Еңбекті қорғау 

Жылу және электр энергиясын өндіру 
және тұтыну. Жылу энергетикалық 
қондырғылар. Өнеркәсіптік, жылу-
технологиялық өндірісте энергияны 
пайдалану. Электр желілері және 
өнеркәсіптік кәсіпорындарды 
электрмен жабдықтау. Электр 
машиналары мен аппараттары. Жылу 

технологияларының процестері мен 
аппараттары. Өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың энергия көздерін 
өндіру және тарату жүйелері.  
 
Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз 
етудің ұйымдастырушылық негіздері. 
Төтенше жағдайлар. Халықты қорғау. 

Халықты қорғау. Қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру, радиациялық және 
химиялық барлау және 
дозиметриялық бақылау 
аспаптарымен жұмыс істеу тәртібі. 
Дүлей зілзалаларды, аварияларды, 
апаттарды талдау. 

5           +     

D19 Энергияныңдәстү
рліемескөздеріжә
нересурсты 
үнемдеу 

 
 
 
 
 
 

Әлемде жаңартылатын энергия 
түрлерін пайдаланудың өзектілігі. Күн 
жылумен жабдықтау жүйелері. Жел 
энергиясы және оны пайдалану 

мүмкіндігі. Жел қозғалтқыштарының 
жұмыс принципі бойынша жіктелуі. 
Мұхиттың энергетикалық ресурстары. 
Биоотынды энергетикалық мақсатта 
пайдалану. Жылу және электр 
энергиясын өндіру үшін геотермалдық 

5            +    
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Жылуэнергетика
ның экологиялық 
мәселелері 

энергияны пайдалану. 
 
Қоршаған ортаны ластау көздері, 
энергетика мен қоршаған ортаның 

өзара әрекеттесу проблемасы, 
Қазақстан Республикасының 
Экологиялық саясатының Заңнамалық 
базасы, атмосфераны ластау көздері, 
эколгиялық нормалау негіздері, 
гидросфера туралы жалпы мәліметтер, 
гидросфераның ластану көздері, 
топырақтың антропогендік ластануы, 
топырақтың ластануының негізгі 

көздері. 

D20 Жылусақтағыш 
жәнеқұрылысмат
ериалдарытехнол

огиясы 
 
 
 
 
 
 
 

Инженерлікжүйе
лер, 
желілерменжабд
ықтар 

Талапетілетінтехникалықсипаттамала
рыжәнеолардызауыттаөндірудіңұтымд
ытехнологиялықтәсілдерібаржылуоқш

аулағышжәнеқұрылысматериалдарым
енбұйымдарынжасаупринциптерітура
лы,жылуоқшаулағышжәнеқұрылысмат
ериалдарыменбұйымдарынөндірудети
імдіэнергияжәнересурсүнемдейтінтех
нологияларқұрутуралызерттеу. 
 
Инженерлікжүйелеркөлігініңтүрлерім

енерекшеліктері, 
атмосфералықауаныңқасиеттері, 
атмосфералықауаның, 
сарқындыжәнетабиғисулардың, 
ауызсудыңжай-
күйінбақылауғаарналғанаспаптар, 
ыстықсуменжабдықтаужүйелерінің, 
желдетужәнеауаныконденсациялаужү

йелерініңсыныптамасы. 

4           +     
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D21 Өндірістіжоспарл
аужәнебасқару 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Желдету, 

жылытужәнеыст
ықсуменқамтамас
ыз 
етужүйелерінжос
парлаужәнепайда
лану 

Жылу-
энергетикалықөндірістібасқаружүйеле
рі. 
Басқарудыңтехнологиялықобъектісі. 

Басқаруфункциялары. 
Басқаружүйелерініңтүрі. Жылу-
энергетикалықөндірістіжоспарлаунегі
здері. Негізгіөндірістікқорлар. 
Айналымқаражатыжәнеолардыпайдал
ану. Күрделіқұрылыс. 
Өнімніңөзіндікқұны. 
Энергиябағасыментарифтері. 
 

Желдетужүйесі.Жылутасымалдағышт
ардыңжылуфизикалыққасиеттері. 
Жылутасымалдағышыбаржабдықтыпа
йдаланушарттары. 
Коммуналдықжылуменжабдықтаудың
ашықжүйелерініңжұмысістеуініңгидра
вликалықжәнетемпературалықрежимд
ері. 

ЖылуменжабдықтаудыңСулыбужүйес
інежіберілгенжылужеткізгішініңесебін
ұйымдастыру. 
Жылужелісіүшінжылутасымалдағышт
ыңшығыныжәнежылутасымалдаушыл
ардыңпайдаланумерзімі. 

6           +     

D22 Энергетикалық 
жүйелердегі 
сенімділікжәнеап
аттық жағдайлар 
 
 

 
 
 
Инженерлікэколо
гия 

Мүлдемсенімдіқұрылымдарменқұрыл
ымдаржоқ, 
сондықтантүлекұсынылғанжобағаенгі
зілгентехногендікқауіптісауаттыбағал
айбілуікерек, 
техникалықсараптамағаұсынылған, 

өндірістікапаттаржағдайындазияндыаз
айтуғаарналғанқұралдарменіс-
шаралар, олардыболжаужәнеалдын-
алуәдістерінбағалау. 
ҚРэкологиялықсаясаты; 
Экологиялықнормалаунегіздері; 
Жылуэнергетикалықобъектілердесуды
ұтымдыпайдалану; 

ЖЭСсуменжабдықтаужүйелері; ЖЭС, 
АЭСсарқындысуларыжәнеолардытаза
ртуәдістері; 
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отындыжағукезіндеатмосферағашығар
ылатынотындыұтымдыпайдалану; 
атмосферағазияндызаттардыңшығары
ндыларынтазартуәдістері. 

D23 Электротехника 
және электроника 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Электр 
тізбектерінің 
теориясы 

Тұрақты токтың электр тізбектері; 
ауыспалы токтың желілік электр 
тізбектері; үш фазалы тізбектер; 
желілік электр тізбектеріндегі өтпелі 

процестер; магниттік тізбектер; 
трансформаторлар; тұрақты ток 
машиналары; асинхронды, синхронды 
машиналар; жартылай өткізгіш 
аспаптар, зенер диодтары, 
резисторлар, транзисторлар, 
тиристорлар; Интегралды 
микросхемалар; қуат күшейткіштері; 
импульстік құрылғылар. 

 
Тізбектер теориясының негізгі 
ұғымдары; тұрақты токтың электр 
тізбектерін есептеудің негізгі заңдары 
мен әдістері, гармоникалық 
тербелістер режиміндегі электр 
тізбектері туралы, электр 
тізбектеріндегі резонанстық 

құбылыстар туралы, периодты 
синусоидальды емес әсерлер кезіндегі 
тізбектер, үш фазалы тізбектер, төрт 
полюсті және электр сүзгілері туралы 
негізгі мәліметтер. 

5        +        

D24 Автоматтыбасқар
утеориясы 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Технологиялық объектілерді басқару 
негіздері; басқарудың жылу 
техникалық объектілері, олардың 
негізгі ерекшеліктері; іске қосу 
режимдерінде басқару, басқару 
мақсаттарының декомпозициясы; 
басқаруды автоматтандыру; 

динамикалық жүйелер туралы түсінік 
және динамикалық жүйелердің 
түрлері; басқарудың технологиялық 
объектілерінің математикалық 
модельдері; динамикалық жүйелердің 
дифференциалдық теңдеулері; 
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Өндірістік 
жылуэнергетикал

ық жүйелерді 
жобалау 

сызықтық динамикалық жүйелер. 
 
Отын энергетикалық ресурстардың 
өнеркәсіптік тұтынушыларының 

жалпы сипаттамасы. Өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың энергия көздерін 
өндіру мен таратудың негізгі 
жүйелері. Жылумен және суықпен 
жабдықтаудың кәдеге жарату 
жүйелерін ұйымдастыру:; жылумен 
және суықпен жабдықтаудың 
орталықтандырылған кәдеге жарату 
жүйесін ұйымдастыру; қабылданатын 

шешімдердің тиімділігін бағалау. 

D25 Жылужәнеэлектр
энергиясынөндір
ужәнетұтыну 

 
 
 
 
 
 
 
 

Жылу және 
электр 
энергиясын 
есепке алу 
аспаптары 

Электр станциялары мен энергия 
жүйелері, электр және жылу тұтыну, 
электр және жылу тұтыну 
режимдерінің көрсеткіштері, электр 
және жылу тұтыну режимдерінің 
көрсеткіштері, жылу балансы және 
конденсациялық электр станциясының 

тиімділігі, жылу тиімділігі және 
ЖЭО,ЖЭС энергетикалық 
көрсеткіштері, бу параметрлері және 
ЖЭС үнемділігі. 
 
Жылу және электр энергиясын есепке 
алу аспаптарының түрлері, жылу және 
электр энергиясын есепке алу 

аспаптарының техникалық 
сипаттамалары, жылу есептеуішті 
монтаждаудың технологиялылығы, 
жылу есептеуіштердің 
сипаттамаларын талдау, 
есептеуіштерге қойылатын негізгі 
талаптар, пайдалануға арналған 
шығындар, абоненттің жылу желісіне 

қосылу схемасын таңдау. 

5         +       

D26 Жылуэнергетика
ныңақпараттықж
үйелері 

Ақпараттықжүйелергекіріспе. 
Ақпараттықжүйелердіңдамукезеңдері. 
Ақпараттықжүйелердіңқұрылымымен
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Жылуэнергетика
лықесептеулерде
гікомпьютерлікте

хнологиялар 

жіктелуі. 
Міндеттердіқұрылымдаубойыншаақпа
раттықжүйелердіжіктеу. 
Ақпараттықжүйелержәнеақпараттықте

хнологиялар. 
Ақпараттықтехнологиялардыңдамутен
денциялары. 
Ақпараттықжүйелердіжобалауәдістем
есі. Жылу энергетикалық Ақпараттық 
жүйелер. 
 
Электрондық кесте құралдарымен 
деректерді компьютерлік өңдеу. 

Графикалық бейнелерді ұсыну 
әдістері. CorelDraw векторлық 
редакторы . MATLAB 
бағдарламасының негізгі түсініктері 
мен сипаттамалары. MATLAB 
бағдарламасындағы физикалық 
есептерді шешу әдістері. Mathcad 
қолданбалы пакетінің ерекшеліктері. 

Mathcad бағдарламасында графиканы 
құру функциясы. 

Бейіндік пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

D27 Қазандық 

қондырғылар мен 
бу генераторлары 

Бу қазандығының технологиялық 

схемасы. Аралас энергия 
қондырғылары. Отынның техникалық 
сипаттамалары және оларды 
қазандықта пайдалану тиімділігі. Бу 
қазандықтарының жылу есебі және 
орналасуы. Бу қазандықтарының 
құрылысы. Энергетикалық бу 
қазандары. Жабық, ашық 

гидравликалық жүйелердің 
гидродинамикасы. Отынды жағудың 
экологиялық мәселелері. 

4             +   

D28 Сығымдағыштар 
менжылулыққозғ

алтқыштар 

Сорғы, желдеткіш, компрессорлық 
қондырғылар, бу және газ 

турбиналары туралы жалпы 
мәліметтер және олардың жылу және 
электр энергиясын өндірудегі, 

5             +   
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өнеркәсіптік кәсіпорындардағы 
маңызы.Супер зарядтағыштар. Жылу 
қозғалтқыштары. 
Турбомашиналардың теориясы мен 

құрылысы. Көп сатылы бу 
турбиналары. Газ турбиналық және 
бу-газ қондырғылары. 

D29 Отын жағудың 

арнайы 
сұраулары 

Органикалық отынның сипаттамасы.  

Отын дайындау және отын беру 
жүйесі элементтерінің негізгі 
технологиялық схемалары мен 
конструкциясы. Механизмі 
органикалық отынның жану. Жану 
өнімдері. Жалынның таралуы. Газ бен 
мазутты жағуға арналған жанарғы 
құрылғылар. Газ-мазутты оттықтар; 
отынды жағудың технологиялық 

схемасы. Экологиялық таза отын 
жағу. 

4             +   

D30 Жылуэлектр 
станциялардың 

турбиналық 
қондырғылары 

Бу турбиналарының жіктелуі және 
негізгі құрылымдары. Шүмекті және 

жұмыстық жауырын торлары. 
Турбиналық сатылардың жылу есебі. 
Диаграммадағы бу турбинасының 
жұмыс процесі. Энергия шығыны 
және турбинаның тиімділігі. 
Турбинаның жұмысын реттеу. ПТУ 
жұмысын реттеудің мәні мен әдістері. 

5             +   

Бейіндік пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 
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D31 Энергетикадағы 
энергия 
тиімділігін 
арттыру  

 
 
 
 
Жылуберупәрмен
ділігін арттыру 
әдістері 

Отын-
энергетикалықресурстардыпайдаланут
иімділігінарттыру. 
Технологиялықпроцестерменжабдықт

ардыңменшіктіэнергиясыйымдылығы
нтөмендету. 
Энергиякөздерінтұтынудыңнегізделге
нжәнеоңтайлынормаларынәзірлеу. 
Қалдықэнергияныпайдалану. 
Энергияберужелілеріндегішығындард
ықысқартубойыншаіс-
шаралардыәзірлеу. 
 

Жылуалмасуаппараттары, 
жылуалмасуаппараттарыныңконструк
тивтікбелгілерібойынша, 
жылутасығыштардыңтүрібойынша, 
жылуберутәсілібойынша, 
жылутасығыштардыңарасындағыбайл
аныснысаныбойыншажіктелуі, 
жылуалмасудықарқындатутәсілдеріме

нжолдары, 
жылуалмастырғыштардыңпайдаланус
ипаттамаларынқалпынакелтіруәдістері
. 

5              +  

D32 Жылуландыружә
нежылулықжеліл
ері 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Энергияменжабд
ықтау 

Жылуландыружәнежылуменжабдықта
у, 
жылуландырудыңэнергетикалықтиімд
ілігі, жылументұтыну, 
жылуменжабдықтаужүйелері, 
газтурбиналықжылуландыруқондырғы
ларыныңэнергетикалықсипаттамалары
туралыжалпымәліметтерменұғымдар, 

бу-
газдыжылытуқондырғыларыныңэнерг
етикалықсипаттамалары, 
жылужелілерінгидравликалықесептеу, 
жылужелілерінжылуесептеу. 
 
Электрэнергиясынтұтынушылар. 
Негізгітөмендеткішжәнетаратушықоса

лқыстанциялардыңсхемаларыменқұры
лымдықорындалуы. 
Электрэнергиясынтасымалдау (кәріз). 

5              +  
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Сымдардың, 
кабельөткізгіштерініңқималарынтаңда
у. Қысқатұйықталутоктарынесептеу. 
Электрменжабдықтаужелілеріндегіапп

араттарментокөткізгішқұрылғылардыт
аңдау. 

D33 Жылуэлектрорта
лығыныңэлектрб

өлігіжәнеавтомат
тандыружүйелері 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Кәсіпорындарды
ң технологиялық 
энергия 
тасымалдағышта
ры 

Электр станцияларында электр 
энергиясын өндірудің технологиялық 

процесі. Электр станцияларының 
құрылымдық схемалары. Электр 
станциялары мен қосалқы 
станциялардың негізгі жабдықтары-
электр қондырғыларындағы қысқа 
тұйықталу. Электр қондырғыларының 
жүктемелік графиктері. Басқару мен 
автоматтандырудың негізгі 
түсініктері. Автоматты реттеу 

жүйелерінің түрлері мен типтері. 
Автоматтандыру жүйелерінің типтік 
динамикалық байланыстары.  
 
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда энергия 
тасымалдаушыларды өндіру және 
тарату жүйелері: энергия 
тасымалдаушылардың сипаттамасы; 

оларды өндіру және тұтыну ауқымы; 
энергия тасымалдаушыларға 
қажеттілікті айқындау әдістемесі; 
Сығылған ауа тұтынушыларын 
жіктеу; компрессорлық станцияны 
(КС) жобалау үшін есептік жүктемені 
айқындау; КС технологиялық 
схемаларын есептеу; техникалық 

сумен жабдықтау жүйесі. 

4               + 

D34 Жылуэнергетика
лық қондырғылар 
құрылымының 

жалпы теориясы 
 
 
 
 
 

ЖЭС-те энергия өндірудің 
технологиялық процесі. 
Салқындатқыштардың жіктелуі. 

Үздіксіз жұмыс істейтін жылу алмасу 
аппараттары. Жылу 
алмастырғыштардың түрлері мен 
конструкциялары, олардың мақсаты, 
жіктелуі және құрылысы. Жылу 
алмасу аппараттарын құрастыру. 

5               + 
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Жылуэнергетика
лық 
қондырғыларды 
сынау және 
жөндеу 
жұмыстары 

Жылу алмасу аппараттарын 
есептеудің конструктивті және 
тексеру әдістері. 
 

Жылу энергетикалық 
қондырғылардың түрлері,  негізгі 
және қосалқы жабдықтың су-
химиялық режимінің перспективалық 
әдістерін баптау және енгізу, 
автоматика жүйелері мен күш беретін 
электр жабдығын баптау және 
техникалық қызмет көрсету, су 
дайындау қондырғылары (СДҚ) 

жабдықтарының технологиялық 
режимін баптау. 
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20. Сертификаттау бағдарламасы (minor)«Жылу, электр энергиясы және компьютерлік модельдеу» 

 

Модульдің атауы Семестрлер, пәндер 

1 2 3 4 5 6 7 

Жылу, электр энергиясы және 

компьютерлік модельдеу 

(minor) 

     Электротехника және 
электроника  
Электр тізбектерінің 
теориясы  
 
Автоматты басқару 

теориясы  
Өндірістік жылу 
энергетикалық 
жүйелерді жобалау 

Жылу және электр 
энергиясын өндіру 
және тұтыну 
Жылу және электр 
энергиясын есепке 
алу аспаптары 

 
Жылуэнергетиканың 
ақпараттық жүйелері 
Жылу энергетикалық 
есептеулердегі 
компьютерлік 
технология 
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21. Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 

 
Оқу нәтижелері Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

ОН1 Жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау, кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік 
жағдайлары, зиянды және қауіпті факторлардың адамға және 
табиғи ортаға әсері саласындағы пайымдауларды қалыптастыру 
үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады. 

Интерактивті дәріс, сөздік, көрнекі, ішінара 
іздеу, дөңгелек үстел 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
құралдар мен ақпараттық жүйелердің 
көмегімен бақылау 

ОН2 Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның 
базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және 
кәсіби коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайларды 

бағалайды;нақты ғылымды, белгілі бір ғылымды, сондай-ақ 
бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеудің ғылыми әдістері 
мен әдістерін қолданады.. 

Интерактивті дәріс, сөздік, көрнекі, ішінара 
іздеу, дөңгелек үстел 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 

құралдар мен ақпараттық жүйелердің 
көмегімен бақылау 

ОН3 Тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-
қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде 
ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға түседі. Өзін-өзі 
дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру 

траекториясын құрады, дене шынықтыру әдістері мен 
құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті 
қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтына бағдарланады. 

Интерактивті дәріс, сөздік, көрнекі, ішінара 
іздеу, дөңгелек үстел 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
құралдар мен ақпараттық жүйелердің 

көмегімен бақылау 

ОН4 Кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны 
қалыптастыруға ықпал ететін математикалық және 
жаратылыстану ғылымдары саласындағы білімі мен түсінігін 
көрсетеді, зерттелетін саладағы озық білімге негізделген 
физикалық және химиялық эксперименттер жүргізе алады. 

Интерактивті дәріс, ауызша, көрнекі, 
практикалық, ішінара іздеу 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
құралдар мен ақпараттық жүйелердің 
көмегімен бақылау 

ОН5 Жылу техникасы саласындағы оқу-практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді 
қолданады, энергия тасымалдаушыларды бақылау және есепке 
алудың қазіргі заманғы әдістері мен аспаптарын біледі, жылу 
энергетикалық және жылу технологиялық жүйелерді дамытудың 
қазіргі заманғы және перспективалық бағыттарын біледі. 

Интерактивті дәріс, ауызша, көрнекі, 
практикалық, ішінара іздеу 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
құралдар мен ақпараттық жүйелердің 
көмегімен бақылау 

ОН6 Арналардағы сұйықтық пен газдың қозғалысын есептеу 

әдістерін және заңдарын біледі, су мен отынның физика-
химиялық қасиеттерін, оларды зерттеу әдістерін талдайды. 

Интерактивті дәріс, ауызша, көрнекі, 

практикалық, ішінара іздеу 
Тестілеу, коллоквиум, презентация, 

реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
құралдар мен ақпараттық жүйелердің 
көмегімен бақылау 

ОН7 Жылу желілері жабдықтарының күйін және жылумен 
жабдықтаудың автоматтандырылған жүйелерінің жұмыс 
режимдерін талдауға арналған негізгі сипаттамаларды, төмен 

температуралар физикасының даму кезеңдерін және оларды алу 
негіздерін біледі. 

Интерактивті дәріс, ауызша, көрнекі, 
практикалық, ішінара іздеу 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 

құралдар мен ақпараттық жүйелердің 
көмегімен бақылау 

ОН8 Электротехника және электроника саласындағы білімдері мен 
түсініктерін көрсетеді, автоматты басқару жүйесі жұмысының 
тұрақтылығы мен сапалық көрсеткіштерін талдайды. 

Интерактивті дәріс, ауызша, көрнекі, 
практикалық, ішінара іздеу 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
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құралдар мен ақпараттық жүйелердің 
көмегімен бақылау 

ОН9 Жылу энергиясын есепке алу аспаптарының түрлерін қолдана 
алады, жылу тұтынушыларын есепке алуды жүргізу, әрбір 
абонентке теңгерімдік әдіспен ай сайын нақты жылу жіберуді 
есептеу дағдысы бар. 

Интерактивті дәріс, ауызша, көрнекі, 
практикалық, ішінара іздеу 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
құралдар мен ақпараттық жүйелердің 
көмегімен бақылау 

ОН10 Жеке қызметінде қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдана 
отырып, инженерлік мәселелерді шешу үшін ақпараттық-

коммуникациялық және компьютерлік технологиялардың 
әртүрлі түрлерін қолданады. 

Интерактивті дәріс, ауызша, көрнекі, 
практикалық, ішінара іздеу 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 

жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
құралдар мен ақпараттық жүйелердің 
көмегімен бақылау 

ОН11 Өндірістік қызметкерлер мен халық үшін оның қауіпсіздігі 
тұрғысынан жағдайды талдайды, коммуналдық жылумен 
жабдықтаудың ашық жүйелерінің жұмыс істеуінің 
гидравликалық және температуралық режимдерін есептеуді 

жүргізеді, құрамдас элементтер мен жабдықтарды ұтымды 
жоспарлауды жүзеге асырады. 

Интерактивті дәріс, ауызша, көрнекі, 
практикалық, ішінара іздеу 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
құралдар мен ақпараттық жүйелердің 

көмегімен бақылау 

ОН12 Инженерлік экология саласындағы аргументтерді 
тұжырымдайды және проблемаларды шешеді, энергетикалық 
нысандардан шығарындылар мен ластануларды азайту 
тәсілдерін таңдайды, өндірістік нысандарды кешенді 
экологиялық қамтамасыз ету үшін инженерлік-техникалық іс-
шараларды әзірлейді. 

Интерактивті дәріс, ауызша, көрнекі, 
практикалық, ішінара іздеу 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
құралдар мен ақпараттық жүйелердің 
көмегімен бақылау 

ОН13 Жылуэнергетикалық станциялардағы сығымдағыштар мен 
жылулық қозғалтқыштардың, турбиналық қондырғылардың 
жылулық есептеулерін жүргізе алады, жану үдерістерінің  
тиімділігіне әсер ететін құрылымдық және технологиялық 
факторларды  талдау әдістерін біледі. 

Интерактивті дәріс, ауызша, көрнекі, 
практикалық, ішінара іздеу 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
құралдар мен ақпараттық жүйелердің 
көмегімен бақылау 

ОН14 Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жолымен 
коммуналдық жылу энергетикасының экономикалық тиімділігін 

арттыру әдістерін, жылу алмасу аппараттарын есептеу әдістерін 
меңгерген, жылуландыру, жылумен және энергиямен жабдықтау 
жүйелерінің негізгі мәселелерін шешеді. 

Интерактивті дәріс, ауызша, көрнекі, 
практикалық, ішінара іздеу 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 

жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
құралдар мен ақпараттық жүйелердің 
көмегімен бақылау 

ОН15 Жылу және электр энергиясын өндіру және тұтыну кезінде 
қолданылатын өлшеу әдістері мен құралдарын қолданады, 
жобалау есептеулерінің алдын ала техникалық-экономикалық 
негіздемесін жүргізе алады, жылу энергетикалық 

қондырғылардың құрылымдық және тексеру есептеулерін 
жүргізе алады. 

Интерактивті дәріс, ауызша, көрнекі, 
практикалық, ішінара іздеу 

Тестілеу, коллоквиум, презентация, 
реферат, ауызша сұрау, емтихан, бақылау 
жұмысы, курстық жұмыс, техникалық 
құралдар мен ақпараттық жүйелердің 

көмегімен бақылау 
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22. Оқу нәтижелеінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 
 

ОН коды Критерийлер 

ОН1 Біледі:Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздері; кәсіби қызмет саласындағы құқықтық адамгершілік-этикалық нормалар; жылу 
энергетикасы саласындағы маркетинг пен менеджменттің негізгі әдістері; жылу энергетикалық қондырғылар мен жүйелерді өндіру, салу және пайдалану кезінде 
тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қажетті шаралар. 

Істей алады:Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық 

ұстаным таныту; ұзақ мерзімді, сондай-ақ қысқа мерзімді жоспарлау кезінде де әртүрлі талаптар (құнға, сапаға, қауіпсіздік пен орындау мерзіміне қатысты)  
арасында ымыра табу; Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін ескере отырып, өнім сапасының берілген 
деңгейін қамтамасыз етуге арналған өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалау; халықаралық стандарттар. 

Меңгерген:жылу энергетикасы кәсіпорындарының өндірістік және қаржылық қызметін талдау әдістері, басқару және экономикалық міндеттерді 
компьютерлендіру. 

ОН2 Біледі:әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның негізгі білімін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі 
салаларындағы жағдайлар. 

Істей алады:әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның негізгі білімін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың 
әртүрлі салаларындағы жағдайларды бағалау. 

Меңгерген:белгілі бір ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеудің ғылыми әдістері мен амалдары. 

ОН3 Біледі:грамматикалық білім жүйесіне негізделген тілдік және сөйлеу құралдары. 

Істей алады:тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша 
нысанда коммуникацияға түсу. 

Меңгерген:қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдай білу. 

ОН4 Біледі:пәндердің іргелі материалдары, ғылыми білім алу тәсілі, алған білімдерін кәсіби қызметте қолдану. 

Істей алады:қажет болған жағдайда компьютерлік техниканы пайдалана отырып, қосымшамен стандартты емес есептерді модельдеу, талдау және шешу; 
математика, физика және химияның қолданбалы мәселелерін зерттеуді өз бетінше талдау біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Меңгерген: кәсіби қызметте күрделі математикалық, физикалық және химиялық есептерді ойлау және шешу қабілеттерін қолдана білу, алған білімдерін біріктіре 

білу. 

ОН5 Біледі:жылу энергетикасы саласында теориялық және эксперименттік зерттеулер жүргізу әдістері. 

Істей алады:процестерді талдау, синтездеу және оңтайландыру әдістерін қолдану. 

Меңгерген:жылу машиналарының циклдарын есептеудің термодинамикалық әдістері және циклдардың пәк; жылу алмасу аппараттарын есептеу әдістері. 

ОН6 Біледі:сұйықтықтар мен газдардың негізгі физикалық қасиеттері, сұйықтықтың статика, кинематика және динамика заңдары, сұйықтық пен газ қозғалысының 
теңдеулері, сұйықтық ағымының қолданбалы мәселелері; суды дайындаудың негізгі әдістері, су сапасының негізгі көрсеткіштері және су қоспаларының 

сипаттамалары 

Істей алады: арналардағы сұйықтық пен газдың ағымы, әртүрлі пішіндегі арналардағы қысымның жоғалуы кезінде гидравликалық қосылуларды анықтау; суды 
тазартудың жеке сатыларының негізгі параметрлерін есептеу, қойылатын талаптар мен бастапқы деректерді ескере отырып, су дайындау жүйелерін жобалау.  

Меңгерген:сұйықтықтар мен газдардың ағымын және жылу беруді есептеу әдістерімен; арналардағы, құбырлардағы, шүмектердегі, диффузорлардағы және басқа 
элементтердегі сұйықтық пен газ ағынын есептеу әдістерін. 

ОН7 Біледі:жылу желілері жабдықтарының күйін және жылумен жабдықтау жүйесінің жұмыс режимдерін талдауға арналған негізгі режимдік сипаттамалар; 

метрологияның негізгі ережелері, өлшеу және нәтижелерді өңдеу принциптері мен әдістері, өлшеу құралдарының құрамы мен қасиеттері; техникалық 
термодинамика және жылу-масса алмасу ұғымдарының іргелі заңдары мен түсініктері; жылу процестерінің өту механизмі; төмен температуралар физикасы 
дамуының негізгі кезеңдері, оларды алу негіздері. 

Істей алады:нақты есептердің мазмұнын физиканың жалпы заңдарымен дұрыс байланыстыру; болашақ мамандықтың қолданбалы міндеттерінде нақты 
физикалық мазмұнды, салыстыру, тұжырым жасау, өз дәлелдерін құру қабілетін көрсету. 

Меңгерген:коммуналдық жылумен жабдықтаудың ашық жүйелерінің жұмыс істеуінің гидравликалық және температуралық режимдерін есептеу әдістерін; жылу 
энергетикалық жабдықтың негізгі режимдік сипаттамаларын өлшеу қателіктерін өлшеу және бағалау әдістерін; жұмыс денесі күйінің кестелері мен 
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диаграммаларын пайдалана отырып, есептеу жұмыстарын жүргізу әдістерін. 

ОН8 Біледі: магнит және электр тізбектерінің жалпы сипаттамалары; сызықты емес сипаттамалардың аналитикалық сипаты; сызықты емес тізбектердегі өтпелі 
процестердің жалпы сипаттамасы; автоматты реттеу және басқару жүйелерін құрудың негізгі принциптері мен тұжырымдамалары. 

Істей алады:анықтамалық және ғылыми әдебиеттерді қолдану; эксперименттік есептерді өз бетінше шешу; автоматты басқару жүйесі жұмысының тұрақтылығы 
мен сапалық көрсеткіштерін талдау. 

Меңгерген: тұрақты токтың сызықты емес электр тізбектерін итерация әдісімен есептеу әдістері; тұрақты магниті бар магниттік тізбектерді және тармақталған 
магниттік тізбектерді есептеу әдістері. автоматты реттеу жүйелерін талдау және синтездеу әдістері мен тәсілдері. 

ОН9 Біледі:жалпы энергетика негіздері, оларды электр және жылу энергиясына түрлендірудің негізгі әдістері мен тәсілдерін қоса алғанда, энергия ресурстарының 
негізгі түрлері, энергетикалық қондырғылардың негізгі түрлері; жылу энергиясын есепке алу аспаптарының түрлері, жылу есептеуіштердің сипаттамаларын 
талдау. 

Істей алады:энергия ресурстарының негізгі түрлерін бағалау және оларды электр және жылу энергиясына түрлендіру әдістерін пайдалану; түрлі үлгідегі электр 
станцияларында электр энергиясын өндіру технологиясы мәселелерінде бағдарлану, энергия жүйесінде энергия үнемдеу мәселелерін меңгеру; жылу 
тұтынушылардың есебін жүргізу, тұтынушылар үшін жылу жіберу жоспарын есептеу, әрбір абонентке теңгерімдік әдіспен ай сайынғы нақты жылу жіберуді 
есептеу. 

Меңгерген:электр және жылу энергиясын өндірудің технологиялық сызбаларын талдау дағдылары; жылу беру кестелерінен бастап әртүрлі есептердің көп 
мөлшерін қалыптастыру. 

ОН10 Біледі:жылу энергетикалық қондырғылар мен жүйелерді модельдеу және оңтайландыру әдістері мен құралдары. 

Істей алады:өлшеу нәтижелерін өңдеу үшін компьютерлік технологияларды пайдалану, стандарттау тәсілдерін пайдалану және өнімді сертификаттауды жүргізу; 
энергетикалық, жылу техникалық, жылу технологиялық жабдықтарды, желілер мен жүйелерді жобалау және құрастыру кезінде ақпараттық технологияларды  
пайдалану. 

Меңгерген: жылу энергетикалық жабдықтар мен жүйелердің АЖЖ пайдалану техникасын; қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдана отырып, жылу 
энергетикасы мен жылу технологияларының процестерін, аппараттары мен жүйелерін зерттеу және модельдеу кезінде пайдаланылатын әдістерін және 
алгоритмдермен. 

ОН11 Біледі:жылу энергетикалық қондырғылар мен жүйелерді өндіру, салу және пайдалану кезінде тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету 
жөніндегі қажетті шаралар; жылу энергетикалық жүйелер мен қондырғыларды жобалау, салу, монтаждау және пайдалану қағидалары мен нормалары; өндірістік 
процесті ұйымдастырудың негізгі қағидаттары; жылу энергетикасы саласындағы маркетинг пен менеджменттің негізгі әдістері. 

Істей алады:қауіпті және зиянды факторларды анықтау және олардан жеке және ұжымдық қорғаудың неғұрлым тиімді құралдарын анықтау, зардап шеккендерге 

дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету; жылыту және желдету аспаптарының қуаты мен санын, осы аспаптардың түрі мен орналасқан жерін есептеу.  

Меңгерген: өндірістік қызметкерлер мен халық үшін оның қауіпсіздігі тұрғысынан жағдайды талдау әдістерін, сондай-ақ зиянды факторлардың әсер ету деңгейін 
төмендету жөніндегі іс-шараларды әзірлеуді; жылыту желдету және ыстық сумен жабдықтау жүйелерін жоспарлау әдістерін. 

ОН12 Біледі:кәсіпорындардың негізгі технологиялық факторлары; авариялардың, апаттардың, зілзалалардың және басқа да төтенше жағдайлардың салдарын жою 
шараларының ұйымдық негіздері; елдің энергетикалық қауіпсіздігі; жаңартылатын энергия түрлерін пайдалана отырып, энергиямен жабдықтау жүйелерінің 
негізгі элементтері туралы. 

Істей алады:өндірістік нысандарды кешенді экологиялық қамтамасыз ету үшін инженерлік-техникалық, сәулет-жоспарлау және санитарлық-гигиеналық іс - 
шараларды әзірлеу; гелио - жел және биоэнергетикалық қондырғыларды есептеу, энергия үнемдеу іс-шараларын әзірлеу. 

Меңгерген: энергия нысандарының шығарындылары мен ластануларды азайту тәсілдері. нақты жағдайларда экономикалық және экологиялық талаптарды ескере 
отырып, энергияны пайдалану әдістерін. 

ОН13 Біледі:бу қазандықтарының ағынды бөліктері мен бөлшектеріндегі жылу және беріктік процестері;қысымдағыштар, сығымдағыштар, турбиналар, сорғылар және 
желдеткіштердің негізгі типтері және конструкциялары, олардың сипаттамалары және жұмыс режимдері,машиналардың типтеріне  тән есептеу және жобалау 
негіздері; жылуэнергетикалық кәсіпорындардағыотын құрылғыларында жану процесі; бу және газ турбиналарының ағынды бөліктері мен 

детальдарындағыжылулық және беріктік процестер. 

Істей алады:бу қазандықтарын олардың мақсатына қарай есептеу және таңдау, қазандық агрегаттарының жылу есептеулерін жүргізу. қазандық агрегатының 
жылу есептеулерін анықтау; жобалау тобын басқару, сығымдағыштар мен жылу қозғалтқыштарының жылу және конструктивтік есептеулерін орындау, 
конструктивтік элементтер мен параметрлерді оңтайландыру; жану құрылғыларының түрі мен санын таңдау; газ турбиналарын олардың мақсатына қарай есептеу 
және таңдау, ГТҚ жылу есептеулерін жүргізу. 
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Меңгерген:жылу энергетикалық станциялардағы қазандық қондырғылардың жылулық есептеу әдістерін; жылу қозғалтқыштарын және олардың элементтерін 
жобалау әдістерін, техникалық-экономикалық талдау әдістерін; жану процестерін, жану процестерінің тиімділігіне  әсер ететін конструктивтік және 

технологиялық факторларынесептеу әдістерін; жылу энергетикалық стансаларындағы  турбиналық қондырғылардың жылулық және аэродинамикалық есептеу 
әдістерін. 

ОН14 Біледі:жылу беруді қарқындату бойынша ғылыми зерттеулердің ауқымды циклінің нәтижелері; жылумен жабдықтаудың және жылумен жабдықтау жүйелерінің 
негізгі мәселелері, жылумен жабдықтаудың ішкі жүйелерінің, жылу желілерінің, жылу пункттері жабдықтарының конструктивтік ерекшеліктері; өнеркәсіптік 
кәсіпорынның энергиямен жабдықтау жүйелерінің жалпы сипаттамалары. 

Істей алады:зерттеу жұмыстарын жүргізу және жоғары тиімділігі бар жылу алмастырғыштардың әртүрлі нұсқаларын әзірлеу; жылу желілерінің жабдықтарын 
сауатты жобалау және құрастыру; энергия тасымалдаушыларды бақылау мен есепке алудың заманауи әдістері мен аспаптарын таңдау. 

Меңгерген:жылу алмасу аппараттарын есептеу әдістері, жылу энергетикалық жабдықтар мен жүйелерді пайдалану техникасы; орталық жылумен жабдықтаудың 
жылу жүктемесін реттеу әдістері; энергия тасымалдағыштарды бақылау және есепке алу әдістері мен аспаптары. 

ОН15 Біледі:энергия тасымалдаушылардың түрлері, жіктелімдері және сипаттамалары; басқару және автоматтандырудың негізгі ұғымдары; ЖЭО-да электр энергиясын 
өндіру және тарату тетіктері туралы. 

Істей алады:орнатылған және жөнделетін жабдықты сынау және жұмысқа қабілеттілігін анықтау; жабдықты, жылу желілерін, жылу және жылу технологиялық 
жүйелерді және олардың элементтерін сынау жоспарларын, бағдарламалары мен әдістемесін әзірлеу; электр параметрлерін өлшеуге арналған негізгі физикалық 

аспаптарды пайдалану. 

Меңгерген:өндірісті ұйымдастырудың, жаңа техника мен технологияларды енгізудің, кәсіпорындарды қайта құру мен жаңғыртудың салыстырмалы нұсқаларын 
техникалық-экономикалық есептеу әдістерін; қондырғының, технологиялық процестің, цехтың, кәсіпорынның техникалық-экономикалық теңгерімін жасау 
әдістерін; жылу технологиялық жабдықтың және жылумен және энергиямен жабдықтау жүйелерінің монтаждау, баптау және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру 
әдістерін. 
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23. Түлек моделі 

Түлектің атрибуттары: 

- Жылу энергетикасы саласындағы жоғары кәсібилік 

- Эмоционалды интеллект 

- Жаһандық сын-тегеуріндерге бейімделу 

- Көшбасшылық 

- Кәсіпкерлік ойлау 

- Жаһандық азаматтық 

- Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну 
Құзыреттілік түрлері Құзыреттердің сипаттамасы 

1. Мінез-құлық дағдылары және жеке қасиеттер (Soft skills) - Рухани құндылықтар мен олардың мағыналарына ие. 

- Өзінің кәсіби қызметінің салдары туралы біледі. 

- Апаттардың, зілзалалардың, табиғи апаттардың және басқа да төтенше жағдайлардың салдарын жою 
шараларының ұйымдастырушылық негіздері туралы білімді қолданады. 

- Елдің энергетикалық қауіпсіздігі туралы білімдерін көрсетеді. 

- Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздері,кәсіби қызмет саласындағы құқықтық 
адамгершілік-этикалық нормалар туралы біледі. 

2. Сандық құзыреттер(Digital skills) - Деректерді құру және жинау, оларды өңдеу және талдау, сондай-ақ кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды 
пайдалану бойынша белсенділікті қоса алғанда, цифрлық ортада және цифрлық өнімдермен жұмыс істей алады. 

- Энергетикалық, жылу техникалық, жылу технологиялық жабдықтарды, желілер мен жүйелерді жобалау және 
құрастыру кезінде ақпараттық технологияларды қолданады. 

- Жабдықты қабылдау-тапсыру сынақтарын орындауға қабілетті. 

- Пайдалану процесінде және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып жобалау процесінде ауыстыру үшін 
жабдықты таңдау дағдысы бар. 

- Өлшеу нәтижелерін өңдеу, стандарттау әдістерін қолдану және өнімді сертификаттау үшін компьютерлік 
технологияларды қолданады. 

- Экспериментті автоматтандырылған жүргізу жүйесін әзірлейді және пайдаланады. 

3. Кәсіби құзыреттер 
    (Hardskills) 

- Кәсіби қызметтің кез келген жағдайында сауатты әрекет етеді. 

- Өнеркәсіптік ауданның әртүрлі тұтынушыларының жылу шығынын есептеу тәсілдерін; жылу желілерінің 
гидравликалық кедергісін есептеу тәсілдерін біледі. 

- Жылумен және энергиямен жабдықтау жүйелері жұмысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтау 
тәсілдерін біледі. 

- Энергия көздерін өндіру және тарату жүйелерін жобалау, есептеу және реттеу әдістерін қолданады. 

- Жылу технологиялық процестерді, қондырғыларды модельдеу және оңтайландыру әдістерін қолданады. 

- Автоматты реттеу жүйелерін талдау және синтездеу әдістері мен тәсілдерін меңгерген. 

- Жылу технологиялық жабдықтар мен жылумен және энергиямен жабдықтау жүйелерін монтаждау, реттеу және 
жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін біледі. 



39 

 

 






