
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ҚазҰТЗУ 703-08 Ү. Силлабус 1 

 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ҚазҰТЗУ 703-08 Ү. Силлабус 2 

 

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты  

Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар кафедрасы 

 

 

1  Оқытушы туралы ақпарат: 

Абдықадыров Асқар Айтмырзаұлы, т.ғ.к., ЭТжҒТ кафедрасының 

ассис.профессоры 

 

Оқу форматы - күндізгі 

 

Кіру: MicrosoftTeams  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abCD4YyGC68FfIllNjxls9-

X2rIhScbbkf_NLhBQMDd81%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e7baaf9-116e-46f0-

bfdd-12c9432bfc7b&tenantId=49cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c 

 

кеңсе: ТКК (ГМК) 169 

                                                  Офис-сағаты: Жұма 10:00-11:00 

whatsup +7(708) 592 64 84    

 

e-mail: а.abdykadyrov@satbayev.university 
 

 

Курсқа қойылатын талаптар: 

  Компьютердің және компьютерлік техниканың болуы. 

  Жылдамдығы кемінде 0,5 Мбит/сек. болатын интернет-арнаның болуы. 

  Microsoft 365 платформасында оқытушының өз суреті қойылған жеке аккаунты 

және корпоративтік поштасының болуы.  

  Сабақ кестесіне сәйкес сабаққа (дәрістерге қашықтан, тәжірибелік сабқтарға 

дәстүрлі түрде) қатысу міндетті. 

 

2  Курстың сипаттамасы: 

 

2.1 Курс  5B070200 «Автоматты басқару»  студенттеріне арналған 

 

2.2 Курсты аяқтағаннан кейін студент қабілеттілігін көрсетуі керек 

Электротехниканың теориялық негіздері пәні бойынша студенттер 

келесідей материялдарды меңгеруі қажет:  

- электр тізбектері теориясының негізі заңдары арқылы электр тізбектерін 

талдау; 

- электр жабдықтары мен өлшейтін құралдардың жұмыс жасау 

принциптерін, құрылысын, қасиеттерін білу; 

- аспаптарды пайдаланып кедергіні, ток күшін, кернеуді, қуатты  өлшеу 

дағдысын білу; 

- электрлік жүктемелердің қуатын есептеп, сымдар мен кабельдерді таңдап 

алу дағдысын; 

- электр энергиясын үнемдеу және оны тиімді пайдалану жолдары мен тәсілдерін 

білу міндетті.  

 

2.3. Студент істей алуы керек: 

техникалық аспаптарды пайдаланып кедергіні, ток күшін, кернеуді, қуатты  

өлшеу әдістерін оқып үйрену.  

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aedeed4be535741c7aeb1efe626ec2f8d%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d045268-b978-44ce-bf76-2aec2423bb69&tenantId=49cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abCD4YyGC68FfIllNjxls9-X2rIhScbbkf_NLhBQMDd81%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e7baaf9-116e-46f0-bfdd-12c9432bfc7b&tenantId=49cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abCD4YyGC68FfIllNjxls9-X2rIhScbbkf_NLhBQMDd81%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e7baaf9-116e-46f0-bfdd-12c9432bfc7b&tenantId=49cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abCD4YyGC68FfIllNjxls9-X2rIhScbbkf_NLhBQMDd81%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e7baaf9-116e-46f0-bfdd-12c9432bfc7b&tenantId=49cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c
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2.4. Студент білуі керек: 

Электротехниканың теориялық негіздері пәні арнайы білімі және машықтық 

дағдысы бар бакалаврларды дайындау. Оларға электр мен магнит тізбектері, электр 

аспаптары, төртұштықтылар мен сүзгілер туралы білім беріп, инженерлік есептерді шешу 

және электрлік қондырғылар мен құрылғыларды дұрыс пайдалану үшін қолдана білу 

мүмкіндіктерін қалыптастыру. 

3  Күнтізбелік-тақырыптық жоспары 

А
п

т
а
 

Дәріс тақырыбы 

Зертханалық 

жұмыстардың 

тақырыбы 

Әдебиетке 

сілтеме 
Тапсырма 

Тапсыру 

уақыты 

1 

1 Дәріс. Кіріспе.   

Тұрақты токтың сызықты  

тізбектерінің элементтері, 

негізгі заңдары және 

принциптері 

Зертханалық 

жұмыстармен танысу 

керекті 

бағдарламаларды іске 

қосу 

[1] 8 – 

11б., [12] 

4 – 10б. 

Бағдарламалармен 

танысу 

1 апта 

2 

2 Дәріс.  Бір Э.Қ.К-і бар 

тұрақты ток тізбектерін 

есептеу. Балама 

түрлендіру тәсілі. Э.Қ.К.-

тердің бірізді және 

параллель жалғануы. 

№1 Ом және кирхгоф 

заңдары бойынша 

тармақталған электр 

тізбегін талдау 

 

[1] 153–

157б., [2] 

45 –54б., 

[10] 

1-2 дәріс бойынша 

тест 

 

2 апта 

3 

 3 Дәріс.  Синусоидалы 

ток тізбегі. Синусоидалы 
шамаларды сипаттайтын 

параметрлер. 

Синусоидалы 

шамалардыњ мєндері 

жєне бейнелеу жолдары. 

Активті кедергісі бар 

тізбек. Идеал индуктивті 

элемент бар тізбек. Идеал 

сыйымдылық элементі 

бар тізбек 

№1 Зертханалық 

жұмысты қорғау 
[1] 153–

157б., [2] 

45 –54б 

3 дәріс бойынша тест 

№1 Зертханалық 
жұмыс. 

№1 СӨЖ 

3 апта 

4 

4 Дәріс.  Активті кедергі, 

идеал индуктивті элемент 

және сыйымдылық 
элементтер. 

 

№2 Зертханалық 

жұмыс.  Сызықтық 

электр тізбектерін 
беттестіру әдісімен 

зерттеу 

[3] 146 –

147б.,[4]   

4 дәріс бойынша тест 

№2 СӨЖ 

4 апта 

5 

5 Дәріс.  Активті кедергі, 

идеал индуктивті элемент 

және сыйымдылық 

элементтердің тізбектей, 

параллель және аралас 

жалғануы. 

№2 Зертханалық 

жұмысты қорғау 
[1] 41 –

46б., 

5 дәріс бойынша тест 

№2  Зертханалық 

жұмыс . 

5 апта 

6 

6 Дәріс.  Синусоидалы 

ток тізбегін есептеудін 

комплекстік тәсілі. 

Кернеулер резонансы. 

Токтар резонансы 
 

№3 Зертханалық 

жұмыс. 

Қабылдағыштары  

бірізді жалғанған 

синусоидал тоқтың 
электр тізбектері 

2] б. 

661-695, 
 

6 дәріс бойынша тест 

№3 СӨЖ 

№1 СОӨЖ 

6 апта 

7 

7 Дәріс. Индуктивті 

байланысқан элементтері 

бар тізбектер. Үш фазалы 

тізбектер. Қоректендіргіш 

пен қабылдғыштың 

фазалары жұлдызша 

сұлба бойынша жалғанған 

үш фазалы тізбек. 

№3 Зертханалық 

жұмысты қорғау 
 [3] б. 

60-63, 

 

 

 

 
 

7 дәріс бойынша тест 

№3  Зертханалық 

жұмыс . 

7 апта 
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8 

 
Бірінші аралық бақылау Ауызша сынақ 8 апта 

9 

8 Дәріс.  Қоректендіргіш 

пен қабылдағыштың 

фазаларының  үшбұрыш 

сұлбасы бойынша 

жалғануы. Үш фазалы  

тізбектегі симметриялы  

емес режим.  Үш фазалы 

тізбектердің қуаттары. 

№4 Зертханалық 

жұмыс.   
Синусоидалы  токтың 

тармақталмаған 

тізбегін зерттеу. 

Кернеулер  резонансы 

 

[1] 97 –

110б., 

8 дәріс бойынша тест 

№4 СӨЖ 

9 апта 

10 

9 Дәріс.  Төртұштықтар. 
Негізгі теңдеулері және 

өзара жалғану сұлбалары. 

Төртұштықтың 

коэффициент-терін 

анықтау. 

Төртұштықтардың балама 

сұлбалары, сипаттамалық 

параметрлері. 

Гиперболикалық 

функциялар арқылы 

жазылған теңдеулері. 

№4 Зертханалық 
жұмысты қорғау 

[3] 120 –

130б., 

9 дәріс бойынша тест 
№4  Зертханалық 

жұмыс . 

10 апта 

11 

10 Дәріс.  Активті 
төртұштықтар. 

Қарапайым және көпірлік 

төртұштықтар. Электрлік 

сүзгілер. Төменгі және 

жоғарғы жиілікті сүзгілер. 

№5 Зертханалық 
жұмыс. Синусоидалы   

токтың  тармақталған 

тізбегін зерттеу. 

токтар резонансы 

 

2] б. 

661-695, 
 

10 дәріс бойынша 
тест 

№2 СӨЖ 

11 апта 

12 

11 Дәріс.  Алаңдық және 

бөгеттік сүзгілер. М-типті 

сүзгілер. 

Индуксиясыз(RC) 

сүзгілер.Сызықты электр 

тізбегіндегі өтпелі 

ұрдістер. Коммутация 

заңдары.  Өтпелі 
үрдістерді талдаудың 

классикалық тәсілі. 

№5 Зертханалық 

жұмысты қорғау 
4] б. 

165-167, 
 

11 дәріс бойынша 

тест 

№5 Зертханалық 

жұмыс. 

12 апта 

13 

12 Дәріс. Бірінші 

дәрежелі RL және   RC 

тізбектердегі өтпелі 

үрдістер. Екінші дәрежелі 

тізбектердегі өтпелі 

үрдістерді есептеу.   

№6 Зертханалық 

жұмыс.  Электр 

қабылдағыштары 

жұлдызша жалғанған 

үш фазалы электр 

тізбегін зерттеу 

 

4] б. 

173-185, 
 

12 дәріс бойынша 

тест 

№6 СӨЖ 

№2 СОӨЖ 

13 апта 

14 

13 Дәріс. Операторлық 

әдіс. Лаплас 

түрлендірулері негізгі 

қасиеттері және 
қарапайым 

функциялардың 

бейнелері. Жіктеу 

теоремасы. 

Операторлық түрдегі Ом 

және Кирхгоф заңдары. 

Өтпелі үрдістерді 

операторлық әдіспен 

есептеу 

 

№6  Зертханалық 

жұмысты қорғау 
3] б. 

220-245, 
 

13 дәріс бойынша 

тест 

№6 Зертханалық 

жұмыс. 

14 апта 

15 Екінші қорытынды бақылау Ауызша сынақ 15 апта 

 Емтихан Билеттер Сабақ кестесі 
бойынша 
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4  Әдебиет 

Негізгі әдебиет Қосымша әдебиет 

* [1] Балабатыров С.Б. электротехниканың 
теориялық негіздері. Оқулық.1 бөлім. – 

Алматы, 2009. 

~ [3] Гальперин, М.В. Электротехника и электроника: 
Учебник / М.В. Гальперин. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 480 c. 

* [2] Мұхити И.М. Электротехника.  

Оқулық. – Астана: Фолиант, 2012. 

 

~ [4] Кузовкин, В.А. Электротехника и электроника: 

Учебник для бакалавров / В.А. Кузовкин, В.В. Филатов. - 

М.: Юрайт, 2013. - 431 c. 

 

* Әдебиеттер кітапхананың электрондық ресурстарында қолжетімді 

~ Әдебиеттер оқытушының оқу порталында қолжетімді. 

 

5  Құзыреттілік шеңбері 
Оқыту 

дескрипторлары 
Құзыреттілік 

Ғылыми-

жаратылыстану 

және теориялық-

дүниетанымдық 

Әлеуметтік-

жеке және 

азаматтық 

Жалпы 

инженерлік, 

кәсіби 

Мәдениетаралық 

және 

коммуникативтік 

Арнайы 

мамандандырылған 

Білім және 

түсінік 
+ + + + + 

Білім мен 

түсінікті қолдану 
+ + + + + 

Пікір білдіру 

және әрекеттерді 

талдау 
+ + + + + 

Коммуникативтік 

және 

шығармашылық 
қабілеттер 

+ + + + + 

Өздігінен білім 

алу және 

цифрлық 

дағдылар 

+ + + + + 
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6  Қажетті жұмыстарды тапсыру кестесі 
№ 

р/с 

Бақылау түрі Аптаның 

макс. 

баллы 

Апта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Макс 
балл 

қорытын
дысы 

1 Дәрістерді талқылаудағы 

белсенділік 

  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  12 

2 Тапсырмаларды орындау 

(СОӨЖ) 
      2       2   4 

3 Тәжірибелік тапсырманы 

орындау 
   2,5  2,5  2,5   2,5  2,5  2,5  15 

4 1-ші аралық 
бақылау(Midterm) 

        10        10 

5 Студенттің өзіндік 

жұмысы (СӨЖ) 
   1,5 1,5  1,5   1,5  1,5  1,5    

6 2-ші қорытынды бақылау 

(Endterm) 
               10 10 

 Қорытынды емтихан*                  

 Барлығы                 100 
 

* Қорытынды емтихан әр түрлі деңгейдегі төрт тапсырмадан, яғни 25 балдық үш қарапайым және 15 

балдық бір күрделі тапсырмадан тұрады. 

 

7  Бағалау рейтингі және критерийлер бойынша бағалаудың мүмкін болатын 

соңғы нұсқалары 
Әріптік 

бағалау 
GPA балдар Критерийлері 

A 4 95-100 Оқытылатын курс көлемінен асатын білімнің ең жоғарғы стандарттарын 
көрсетеді 

A- 3,67 90-94 Білімнің ең жоғары стандарттарына сәйкес келеді 

B+ 3,33 85-89 Өте жақсы және білімнің жоғары стандарттарына сәйкес келеді 

B 3 80-84 Жақсы және білімнің жоғары стандарттарына сәйкес келеді 

B- 2,67 75-79 Жоғары стандарттарға жақын жеткілікті білім 

C+ 2,33 70-74 Жалпы стандарттарға сәйкес келетін жеткілікті білім   

C 2 65-69 Жалпы білім стандарттарының көбіне сәйкес келеді және 

қанағаттандырарлық білім 

C- 1,67 60-64 Қанағаттандырарлық, бірақ кейбір білім бойынша стандарттарға сәйкес 

келмейді 

D+ 1,33 55-59 Минималды қанағаттандырады, бірақ кең ауқымды білім стандарттарына 

сәйкес келмейді 

D 1 50-54 Стандарттарға сәйкес келуі күмәнді минималды қанағаттандырарлық өту 

балы  

FX 0,5 25-49 Уақытша бағалау: қанағаттанарлықсыз төменгі көрсеткіш, емтиханды 

қайта тапсыруды қажет етеді 

F 0 0-49 Пәнді игеруге тырыспады. Студент емтиханнан айла арқылы баға алмақ 

болған кезде де қойылады 

I 0 0 Уақытша бағалау: Курстың көп бөлігін сәтті аяқтап, нақты жағдайларға 
байланысты қорытынды бақылау іс-шараларын тапсыра алмауы 

W 0 0 Студенттің пәннен өз еркімен бас тартуы және оны 6-шы оқу аптасына 

дейін игермеуі 

AW 0 0 Студент академиялық тәртіп пен ережелерді жүйелі түрде бұзғаны үшін 

оқытушы оны пәннен алып тастауы 

 
8  Бағалау критерийлері 

Тесттен басқа әр жұмыс 4 критерий бойынша бағаланады: 

–  ұқыптылық пен дәлдік (А)– 30% (жұмыс қаншалықты ұқыпты және дәл 

есептелген); 
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–  шығармашылық және креативтілік (T) - 30% (жұмыс қалай және қандай үлгіде 

ұсынылған); 

–  толықтығы мен жетілуі (Н) - 40% (жұмыс қаншалықты терең, қисынды және 

құрылымдық түрде шешілді);  

–  ерекшелік (О)– арнайы 1.0;0.5 немесе 0 коэффициенті қолданылады. 

 
Критерийлері Өте жақсы (0.9-

1.0) 

Жақсы 

 (0.7-0.9) 

Қанағаттанарлық 

( 0.4-0.7) 

Қанағаттанарлықс

ыз (0-0.4) 

Ұқыптылық пен 

дәлдік 

Шешім барысын 

баяндаумен 

есептеулердің 

абсолютті 

дәлдігі, 

теңдеулерді 

шешудің 

аналитикалық 
және 

графикалық 

тәсілдерінің 

толық кеңдігі 

Болмашы 

дәлсіздіктер бар 

(минус 0.1 – 

әрбір қате жауап 

үшін; минус 0.5-

Талдамалық 

шешімді 

баяндаудың 
анық еместігі 

үшін 

Елеулі дәлсіздіктер 

бар (минус 0.1 – әрбір 

қате жауап үшін; 

минус 0.5-

Талдамалық шешімді 

ұсынудың анық 

еместігі үшін) 

 

Жұмыс дұрыс 

есептелмеген 

(минус 0.1 – әрбір 

қате жауап үшін; 

минус 0.5 – 

Талдамалық 

шешімді ұсынудың 

анық еместігі үшін) 
 

Шығармашылық 

және креативтік 

Авторлық 

шығармашылық 

және стандартты 

емес тәсіл 

 

Әдістемелік 

нұсқаулар 

шеңберіндегі 

стандартты тәсіл 

 

Түсініксіз 

презентациясы бар 

әдістемелік нұсқаулар 

шеңберіндегі 

стандартты тәсіл 

Ұсынудың 

минималды 

стандартынан 

ауытқу 

 

Толықтығы мен 

жетілуі 

Қойылған 

міндеттер 

толығымен 

орындалып қана 
қоймай, оларды 

шешудің өзге де 

тәсілдері 

ұсынылған 

Тапсырмалар 

толығымен 

кішігірім 

қателіктермен 
аяқталды 

 

Тапсырмалар толық 

емес немесе 

айтарлықтай 

қателіктермен 
аяқталды 

 

Міндет шешілді 

дұрыс 

 

Ерекшелігі 1.0 - жұмыс толығымен бірегей, 

түпнұсқа және тапсырушы өзі 

орындаған 

 

0.5 - жұмыс 

әріптесінен 

көшірілген 

(коэффицент екеуіне 

де қойылады) 

0 – жұмыс және 

оның бірқатар бөлігі 

басқа ақпарат 

көздерінен алынған. 

 

 

Жалпы балл келесі  формула бойынша есептеледі: 

Баға = (А + Т + З) xО 

 

Тапсырма түрлері бойынша білімді максималды бағалау    
     

Дәрістерді талқылаудағы белсенділік  12 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) 9 (1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5) 

Тапсырмаларды орындау (СОӨЖ) 4 (2, 2) 

Тәжірибелік жұмыс және бонус 15 (2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5) 

1-ші аралық бақылау (Midterm) 10 

2-ші қорытынды бақылау (Endterm) 10 

Қорытынды емтихан 40 

Барлығы 100 

 

9 Жұмысты кеш тапсыру саясаты 

Студент дәрістер мен практикалық сабақтарға дайындалып келуі керек.  Барлық 

жұмыс түрлерін (практикалық және өзіндік) толық орындау және уақытында қорғау талап 

етіледі. Студент сабақтан кешікпеуі және қалмауы қажет, жауапты және ұқыпты болуы 

керек. Егер Сіз белгілі себептермен аралық бақылауды өткізіп алуға мәжбүр болсаңыз,  
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